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Există unele confuzii, unele neînţelegeri, unele probleme care trebuiesc clarificate.
Mulţi dintre voi folosiţi caustic pentru a produce nanomateriale şi apoi luaţi plăcile
nanoacoperite şi produceţi CO2,ZnO2 şi orice. Există o eroare între cele două procese care
trebuie corectată. După ce puneţi plăcile în caustic, chiar şi alimentele pe care le puneţi în
caustic pentru a face GANS, spălaţi foarte bine plăcile, GANS-urile, nanomaterialele şi tot ce
a venit în contact cu causticul. Pentru că dacă nu o faceţi creaţi o contaminare încrucisată,
sau creaţi o toxicitate.
Sunt diferite moduri de neutralizare a causticului cu suc de lămâie şi altele (oţet).
Procedaţi corect în toate procesele să nu produceţi contaminări. Chiar şi cu sarea, când
spălaţi GANS-urile aveţi grijă să nu duceţi sarea în etapa următoare căci va afecta procesul.
Când faceţi creioane anti durere şi puneţi bobine pe ele, cu cât puneţi mai multe bobine cu
atât efectul de alcalinizator este mai mic . S-au făcut teste şi s-a măsurat, dacă puneţi o
bobină de cupru nano în lichidul unui GANS se reduce alcalinitatea cu până la un punct. De
acum încolo când faceţi creioane anti durere, folosiţi GANS-ul din sticlă direct pe firul
central şi obţineţi un punct în plus, de la 8.3 la 9.3 . Motivul este de înţeles pentru că firul
central absoarbe ceva pentru el şi eficienta lui pentru alcalinizare este diferită. Deci pentru
aceea dintre voi care începeţi să faceţi pixuri de sănătate, vă rog faceţi-le puţin diferit dar nu
le faceţi extravagante (fanteziste). Faceţi-le în aşa fel ca să înţelegeţi cum lucrează, înţelegeţi
principiul din spate şi permiteţi-i să lucreze. Apoi, prin conţinutul pe care îl puneţi în lichid,
creşte sau se reduce alcalinitatea.
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Când faceţi o unitate de respirat, o unitate de apa (plasmă lichidă) şi comprese sau sisteme
ambientale, asiguraţi-vă că sunt acordate pe acelaşi nivel. Asta însemna că dacă faceţi sistemul de
respirat cu 80% ZnO2 şi 20% CO2, apa de băut (plasma lichidă) trebuie să fie la fel, compresele
trebuie să fie la fel. Dacă nu sunt la fel creaţi un conflict între câmpurile corpului omului. Deci când
faceţi un sistem pentru respirat, unul pentru băut şi unul pentru învelit, trebuie să vă asiguraţi că
toate sistemele sunt la fel de fin acordate. Faceţi un singur amestec de GANS-uri şi de la acel
amestec alimentaţi totul. Nu faceţi GANS-uri diferite pentru dispozitive diferite.
Înţelegeţi ce face sistemul de respirat. Aerul pe care îl respiraţi, datorită ZnO2 poartă emoţiile şi
sentimentele omului, care alimentează sufletul omului. Nivelul superior de putere, care este
necesar pentru alimentarea sufletului, este luat de suflet când emoţiile sunt alimentate corect.
Nu este un sistem unidirecţional, în care iei continuu de la suflet, trebuie să-l şi alimentezi. Este ca
ploaia de la suprafaţa acestei planete, stropii de ploaie nu cad ( nu provin ) din cer, ei vin ( acolo
sus) de pe suprafaţa oceanelor. Se evaporă şi apoi plouă. Dacă nu ar ploua nu ar mai fi oceane.
Când alimentaţi emoţiile, sufletul ia ce are nevoie, este o entitate vie, are nevoie să fie alimentat
atâta timp cât alimentează.
Dacă înţelegeţi cum funcţionează structura creierului, când respiraţi permiteţi anumitor energii să
fie absorbite de plămâni. Plămânii au o structură multi sistemică care controlează nu numai aerul
dar şi cantitatea de energie pe care o ia creierul şi sufletul. Sunt o pompă a creierului, o pompă a
sufletului.
Aerul este conectat cu structura de aminoacid a creierului. Ritmul respiraţiei în legătura cu
ritmul inimii crează condiţiile pentru ca energiile din mediul înconjurător să fie absorbite de
creierul omului .
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Dacă a fost un mister pentru lumea medicală şi pentru om, cum hrana şi energia ajung la creier
fără nici un vas de sânge, acum omul înţelege. ( Cred că se referă la nivel celular, nu la creier în
integralitate, deoarece ştim că aproximativ 15% din cantitatea de sânge pompată de inimă este
destinată creierului).
Ritmul inimii, care este parte a alimentării fizicalităţii emoţiilor omului în legătură cu colectorul
energiilor din mediul înconjurător, care este plămânul, crează un sistem de pompare pentru
creierul de deasupra, pentru a fi capabil să absoarbă energie din mediul unde trăieşte. Inima
bate, plămâni se extind, se contractă şi crează o extracţie şi o alimentare de câmpuri în care
creierul este ca o pompă. De aceea creierul fără nici un vas de sânge, primeşte energie. De aceea
când inima se opreşte creierul se opreşte. Inima şi plămânii sunt o parte a stelelor gemene, în
care creierul şi sufletul sunt cealaltă parte. Când una se opreşte cealaltă nu mai are ce să dea şi
sufletul primeşte confirmarea sfârşitului existenţei şi ia o nouă poziţie, pentru că tovarăşii, care-l
alimentau, nu mai sunt acolo şi el caută noi dimensiuni.
De aceea când murim, sufletul părăseşte corpul nostru, pentru că cel cu care colabora în
schimbarea energiei fizice în nivelul de energie al sufletului, care este creierul omului, nu mai
este acolo.
Deoarece alimentatorul celulelor creierului este pomparea inimii şi plămânilor. Trebuie să
înţelegeţi că inima şi plămâni nu sunt numai pompe de lichide, sunt şi pompe de fluxuri de
câmpuri, care, prin contracţie şi expansiune, crează absorbţia de energie din mediu, în creier şi
în suflet.
Pentru prima dată omul înţelege de ce nu avem vase de sânge în creierul nostru. Creierul şi
sufletul, carea am presupus că sunt alimentate de corp, primesc energia existenţei lor prin şi
numai prin mediul în care există.
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Am spus totdeauna, în lecţii pe care chiar dacă nu le-aţi înţeles, că aveţi nevoie de Ca pentru a
alimenta sămânţa celulei creierului şi am explicat în lecţiile anterioare cum Ca vine din craniu.
Vine în jos din craniu conform cu energia, care vine din afară în interiorul corpului, din mediul său.
De aceea avem diferite înfăţişări şi. diferite mentalităţi în diferitele părţi ale lumii, deoarece
câmpurile mediului din acele zone ne dau acea structură de gândire şi înfăţişare
Deci pentru prima dată omul înţelege că energia şi construcţia structurii creierului omului vine
din mediul său şi nu din partea lui fizică.
Dacă nu avem contracţii şi destinderi în filtrările plamânilor şi inimii, creierul nu va funcţiona,
pentru că sunt steaua geamănă a câmpurilor creierului şi sufletului.
De câte ori inima se contractă şi auziţi zgomotul specific inimii şi respiraţiei, nu este doar un
zgomot fizic, este variaţia în puterea câmpului magneto-gravitational, care absoarbe energie în
creierul omului şi creierul primeşte ceea ce are nevoie prin plămânii omului şi sângele omului.
De aceea nu avem celule de sânge nu avem celule de alimentare, pentru ca o plasmă ia în
totalitate din împrejurimi.
Se poate extinde înţelegerea omului cu următorul pas şi anume că, în spaţiul adânc, pentru a
absorbi energie din mediul înconjurător, nu avem nevoie să folosim fizicalitatea, să fie parte a
procesului, deoarece noi alegem.
Pentru prima dată lumea înţelege adevărul că sufletul şi emoţiile absorb energie din mediul
existenţei lor.
Trebuie să rescriem toate cărţile medicale.

