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PLASMA 101    

CARBON-14 
DARUL CA OMUL
SĂ SE OPREASCĂ 
DIN A MAI UCIDE

Ceea ce vedeți în istoria omului nu a început cu 
omul când a ieșit din apă. Și este la fel cu ceea ce 
este legat de aminoacid, care este legat de 
dimensiunea vieții, care a luat forma și s-a dezvoltat 
în substanța lichidă a acestei planete. Copacii, în 
principal oamenii verticali, înțelegeau și se bazau pe 
câmpuri și astfel cresc. Nu este ceva ce nu putem 
face, adică ceea ce plantele fac, absorb radiația de 
lumină a Soarelui, ceea ce Soarele le dă, ei nu merg 
și nu fură. Ei nu merg să ia un alt pachet. Și chiar 
dacă asta înseamnă să ajungă la sfârșitul vieții lor, 
ei nu vor fura. Ei mor în locul în care trăiesc. Nu-i 
vedem să ia arme și să se lupte cu ceilalți.

Poziția cu condiția pentru crearea vieții, care duce la 
dimensiunea aminoacidului atunci când acesta 
interacționează cu Fierul în majoritatea cazurilor, 
creează o condiție de necesitate pentru o 
dimensiune a unei absorbții mai rapide a energiei, și 
astfel se ajunge la momentul de a lua de la ceilalți, 
pachete mai rapide de energie. Și apoi se ajunge la 
nevoia de pachete mai mari, pachete mai mari și 
mai mari, deoarece se poate. Nu contează că 
peștele mănâncă puțin plancton, sau că un pește 
mănâncă un alt pește, sau că un om mănâncă un alt 
animal, pentru că acum este atât de normal "omor 
un porc, omor o vacă, așa că omor un alt om, este o 
altă formă de viață, s-a terminat!". Structura uciderii 
a venit de la începuturi din nevoia de supraviețuire.

Ceea ce sa întâmplat, ceea ce am văzut și sperăm 
că nu se va mai întâmpla niciodată în lumea 
Creației, este acest dezechilibru al Azotului, 
Carbonului, Oxigenului și Hidrogenului. În anumite 
moduri, când există un dezechilibru, se creează o 
curgere foarte rapidă și o reducere uriașă a energiei. 
Dar trebuie să-și mențină structura. Când aveți

miliarde din acestea împreună, puteți lua ceva din 
mediul înconjurător, dar nu puteți lua mereu.

Și problema, în principal cu animalele, este că se 
suprapun reciproc foarte mult. Aceasta este pielea 
de sus, pielea din mijloc, și cealaltă piele, iar partea 
din mijloc nu poate primi deoarece stratul de sus ia 
totul. Deci, acum pentru existența ei, are nevoie de 
intervenție externă, de o convertire rapidă pentru a 
putea supraviețui. Și nu uitați că este legată prin 
Sufletul structurii ei de Sufletul omului.

Sufletul omului nu a putut să o facă, așa că 
fizicalitatea a preluat-o pentru a o hrăni. Și acum a 
luat atât de multă, încât dacă sunteți furnică, sunteți 
un om, sunteți o vacă, un pește, ei toți iau pachete, 
este calea ușoară. Asta a intrat în ARN-ul principal 
al vieții oamenilor orizontali.

Oamenii verticali au rezolvat această problemă, dar 
adăugând un element structurii lor, ca să poată lua 
câmpuri din Univers. Dar condiția universală și de 
mediu îi dictează viața. Și a acceptat-o. Nu ucid, dar 
stau vara și iernile, îmi pierd frunzele atunci, 
deoarece trăiesc în armonie cu mediul meu.
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Dar oamenii orizontali au ocolit acest lucru. 
Trebuie să adăugăm ceva în structura mediului 
încât prin această adăugare să aducă un om la 
aceeași dimensiune ca și oamenii verticali. 
Mișcarea fizică a verticalilor și a orizontalilor este 
total diferită, și asta înseamnă un pachet diferit de 
energie. Și de aceea, dacă vă uitați, mulți oameni 
orizontali s-au apucat de anumite lucruri, mai ales 
că nu trebuie să meargă pentru alte lucruri. Am 
reușit să facem ca talamusul și timusul din corpul 
nostru să convertească ceea ce avem nevoie, 
dintr-un singur lucru.

Omul mănâncă o varietate de legume, carne, și 
totul pentru a obține întregul spectru al energiei, 
necesară pentru structura totală, dar anumite 
animale mănâncă doar un singur lucru. Mereu 
același fruct, aceeași floare. Dar talamusul și 
timusul lor, au creat o condiție prin care o 
convertesc iar. Este aceeași maimuță, are încă 
oase, ficat, rinichi și orice altceva. Cum se face ca 
toate aceste rezultă dintr-o singură mancare. 
Pentru că au găsit o modalitate eficientă de a-și 
garanta existența, pentru că nimeni altcineva nu 
mănâncă ceea ce ele mănâncă, ceea ce ele au 
ales să mănânce. Ele au creat o condiție a 
câmpului, care poate converti această mâncare în 
orice le place. Bratele și picioarele nu se desprind 
prin consumul aceleiași mâncări tot timpul.

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume 
mănâncă în fiecare noapte friptură arsă goală. Zi 
de zi. În mod literal, friptura care are pielea arsă, 
arsă în totalitate, este o bucată solidă de carne 
care este ca și lemnul. Cu toată bogăția lui, acesta 
este singurul lucru pe care îl mănâncă. Dar el 
crede la fel, că are încă aceeași fizicitate, și a făcut

asta de ani de zile. Corpul său a învățat să 
convertească, iar acest lucru face parte din 
structura noii tehnologii. Pentru a substitui asta în 
structura acestei planete, trecem noi învățăm omul 
să trăiască, să înțeleagă că poate lua din 
câmpurile mediului înconjurător.

Este deficiența din structura ARN, cea care a 
afectat ADN-ul, și în această structură rămâne 
același. Un șoarece are o asemănare de 95-99% 
cu un om. Am venit toți din spațiu, de la domnul 
COHN (aminoacid). Baza noastră este aceeași. 

Trebuie să schimbăm ceva în cei 99% COHN al 
oamenilor orizontali, pentru a-i face să devină ca și 
oamenii verticali, este tot ceea ce lipsește. Și se 
află în structura Sufletului acestui aminoacid, care 
din păcate, sa legat el însuși de Fier.
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Există o parte a tehnologiei pe care nu o predau și 
este cunoscută sub numele de Carbon-14.

Carbon-14 are mult de a face cu comportamentul 
omului și dacă într-o bună zi înțelegem acest lucru, îl 
vom schimba pe om. De ce Carbon-14? Oamenii 
verticali au Magneziu. În cazul oamenilor orizontali, 
întotdeauna suferim din cauza Fierului (Fe), Zincului 
(Zn) și Cuprului (Cu). Valorile COHN se situează 
între 42 și 44 al balanței energetice ale câmpurilor. 
Fierul variază de la 55 la 58. Acum vedeți unde intră 
Carbon-14 (58 minus 44). Este acest gol care face 
ca oamenii orizontali să fie periculoși? Este prea 
mare și trebuie să fie alimentat pentru ca întreaga 
fizicitate să existe ca la oamenii orizontali.

Cel mai apropiat posibil este CH3 (13,5 - 15,5). 
Acesta este unul dintre motivele pentru care în 
lucrarea mea am introdus CH3. Nu trebuie să fii, ci 
să închizi acest gol. Aceasta face parte din această 
problemă. CH3 este între 13,5 și 15,5, depinde de 
echilibrul energetic al carbonului și hidrogenului.

Construcția vieții este foarte simplă. Aveți un CH3 
(C-12, H-1) și aveți un aminoacid (COHN: N-14 
C-12, O-16, H-1).

La aminoacizi, puteți vedea o bază foarte 
echilibrată, cu un vârf foarte slab (Fig. 1A), 
și CH3 cu o bază echilibrată slabă, cu un vârf 
foarte puternic (Fig. 1B). De fapt, când îl blocați,
devine foarte echilibrat. Se dă destul de aproape.

Compunerea unui COHN cu 2 CH3 se va echilibra 
la 56 - ceea ce reprezintă puterea energetică a 
Fierului (Figura 2). Deci aminoacizii vor mai trebui 
să facă legătura cu Fierul sau doar se comportă și 
mimează echilibrul acestuia? Există un secret în 

întreaga creație a lui CH3 așa cum îl producem. 
Există un Fier în mijloc, materiale din aliaj pe părțile 
laterale Zinc, Nichel sau orice altceva. Acesta este 
un aliaj, deoarece puterea câmpului din el poate 
crea o legătură. Atunci când vă puneți aici Cuprul 
nano acoperit pentru a face Gans de CH3, energia 
Carbonului eliberată din interacțiunea din mediul, 
este amestecul de Zinc cu Cupru. Asta vă dă 
Carbonul. Apoi aveți o problemă cu Fierul.

CH3 este un câmp MaGravs specific Fierului. Așa 
că, atunci când îl puneți cu aminoacidul, aveți deja 
un numitor comun în intensitatea câmpului, încât 
când creează câmpurile după interacțiune, aveți 
aminoacidul echilibrat cu Fierul, și fiind echilibrat, 
Fierul se alimentează singur și nu mai trebuie să 
ucideți pentru asta.

Carbonul are o intensitate a câmpului MaGravs 
specifică Cuprului în combinație cu câmpul MaGravs 
al Zincului, deci este conectat direct la mușchii și la 
nervii dumneavoastră.

Acum produceți o condiție care este conectată la
    fier. Este complet. Aveți toate conexiunile de

 care aveți nevoie. Atingeți sufletul omului,
        atingeți fizicalitatea omului, aduceți un
          echilibru în transferul de energie între               

         starea de plasmă a materiei și starea de 
câmp a materiei.

            Omul nu trebuie să ucidă.

Acest CH3 elevează Sufletul animalului, elevează 
fizicalitatea energiei, acest CH3 se conectează la 
sângele omului prin ochii acestuia. Are totul. 
Conectați CH3 cu aminoacidul acestuia. Nu ați 
înțeles niciodată ce cadou aveți în mâini. Am dat cel 
mai mare dar omului, ca să renunțe la a mai ucide.
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