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CO2 este alb-cremos. Siliciul este 
alb-cremos. Dl. COHN, proteina 
este transparentă. Zincul este 
alb-cremos. Nu este creierul 
omului cel care ține izolat 
Sufletul omului, potrivirea 
perfectă pentru ca omul să 
devină un om al spațiului? Este 
acesta sau îl putem considera, 
așa cum mulți dintre noi am făcut 
deja, ca fiind Gans de Calciu? Ce 
culoare are Gans-ul de Calciu? 
Alb-crem. Și Calciul are de 
asemenea un izotop Calciu-42, 
care este stabil.

Am găsit legătura comună și 
echilibrată între ambele - 
limitarea și controlul fizicalității 
omului, limitarea și controlul 
Sufletului omului?  Starea 
materiei fizice a omului este 
cuprul. A călătorit Sufletul nostru

într-o dimensiune a fizicalității 
omului, și de aceea ceea ce visăm 
prin Sufletul nostru este înregistrat 
în dimensiunea înțelegerii și 
memoriei fizicalității omului? 
Starea materială a fizicalității 
omului este Cuprul. Apoi, 
acoperirea ei având aceeași 
intensitate echilibrată - Nano 
acoperirea - creează supracon-
ductivitate prin dimensiunea 
Sufletului omului.

Am trăit o viață dublă? Viața în 
fizicalitate, înlocuită sau super-
acoperită de dimensiunea super-
conductivității la nivelul unei stări 
materiale, care este legată de 
dimensiunea universală. Sufletul 
nostru a fost deja construit, 
dezvoltat și a fost de la început pe 
direcția și în prezența sufletului 
totalității Universului.

Ce este un Nanomaterial? Nu 
contează ce este, spațiul este 
același. 14, 14, 14 - nu contează 
ce material sunteți.

"M-am despărțit pentru că am un 
câmp care se poate lega cu tine  
dublu și triplu."

Dacă aveți o masă atomică de 56 
și aveți alți 14, vă dă 70. Dar, 
mergeți în sus, o jumătate din 
greutatea masei atomice a 
Oxigenului (70 + 8). Apoi, veți 
obține combinația, forțele 
câmpului gravitațional al planetei, 
care vă blochează pe ea.

Altfel, dacă adăugați o parte din 
efectul câmpului magnetic al celor 
patru Oxigen, este aceeași 
combinație. Veți ajunge undeva în 
jurul Cuprului (64) și Zincului (65).
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Culoarea creierului omului este o cheie ciudată pentru culoarea Sufletului. Când ne uităm la structura 
creierului, vedem o culoare foarte albă, albă cremoasă, și în diferite puncte ale creierului, are o culoare albă 
cremoasă ușor diferită, dată de combinația de Magneziu, Carbon și Zinc. Dacă ați făcut vreodată o combinație 
de Gans de Magneziu, Zinc și CO2 și doar schimbați ușor raportul, veți obține o potrivire perfectă cu structura 
fizică a creierului omului, în această dimensiune. A făcut vreodată cineva dintre voi GaNS de Siliciu? Ce 
culoare are?

CONEXIUNEA ECHILIBRATĂ
LEGĂTURA DINTRE

FIZICALITATE ȘI SUFLET



Dacă luați masa combinată a  
elementelor de Oxigen, care îl 
atrage și îl blochează pe om în 
fizicalitatea acestui Pământ, care 
leagă energia Sufletului omului de 
fizicalitatea planetei, câmp 
gravitațional care, forțele câmpului 
magnetic al câmpul gravitațional 
al acestei planete, despre care am 
spus mereu că este Oxigenul; 
aveți de 4 ori 16. Atunci înțelegeți 
cum Zincul a devenit parte din 
structura fizicalității omului.

Apoi vedem prin Carbon-14 cum 
Sufletul fizicalității omului s-a legat 
de câmpul gravitațional al corpului 
omului. Apoi, puteți înțelege cum 
Sufletul fizicalității și Sufletul 
omului s-au blocat unul în celălalt.

Următorul pas este de la 56 la 64. 
Avem Zincul, conectat la un câmp 
magnetic, la câmpul gravitațional 
al Oxigenului, care se leagă cu un 
câmp MaGravs al elementului 
neferos în starea Gans sau în 
starea plasmatică de 64 a 
Oxigenului. Dacă îi adăugăm 14 
cum se conectează reciproc 
întreaga structură? Aici aduceți 
dimensiunea emoției controlului.

Fizicalitatea omului, Sufletul 
omului și legătura dintre Suflet și 
conductivitatea fizică s-au 
conectat reciproc.

De ce când visăm, ne amintim în 
dimensiunea fizică, și ne amintim 
ce a spus mama. Se întâmplă 
numai în dimensiunea câmpului 
magnetic al Sufletului și a 
denominatorului comun al lui, 14. 
Acum înțelegem de ce ne amintim 
totul din visurile noastre - pentru 
că noi îl aducem și îl blocăm în 
dimensiunea fizică.

Este foarte ușor de înțeles. Omul 
nostru a intrat el însuși în întregul 
ciclu al Creației. Atmosfera acestei 
planete tocmai a creat condiția și 
disponibilitatea câmpurilor de 
forță. Asta s-a întâmplat.

Combinarea Carbon-14 și a 
Carbonului, în linie cu legătura cu 
fizicitatea și cu orice altceva, a 
jucat continuu înainte și înapoi.  
Dacă adăugați șase sau șapte 
(jumătate din Carbonul însuși), 
șase până la paisprezece, primiți 
douăzeci. Ce este de douăzeci de 
ani? Dacă adăugați jumătate din 
greutatea Azotului la masa 
Azotului, care este șapte, obțineți 
21,22 - Sodiu. Apoi vedeți cum a 
luat formă structura. Cum omul a 
fost prins în fizicalitate, doar 
creând accidental condiția.

Odată prin dimensiunea fizică a 
acestui câmp magnetic al planetei, 
indiferent de starea materiei sale, 
prin starea s-a gazoasă, care este 
Oxigenul. O dată prin dimensi-
unea stării materiale a acestei 
planete, care este prin Carbon. Și 
încă o dată în dimensiunea 
intensității funcționării Universului 
- linia de comunicare sau de 
transport, care este Carbon-14.

Omul a funcționat întotdeauna în 
toate cele trei dimensiuni. Acum 
știm de ce ne amintim visele 
noastre. De ce culoarea trupului, a 
sufletului omului, este cuprinsă în 
nuanța albă a creierului omului.

Toate celelalte se potrivesc pentru 
a se incadra in asta. Toate 
celelalte există acolo. Conexiunea 
fizicalității, conexiunea Sufletului 
omului, conexiunea cu starea 
materială, care într-un fel este un 
compromis între cele două și 
câmpul MaGravs al acestei 
planete. Fiecare jumătate sau o 
adăugare a Carbonului la 
Carbonul-14, ne dă o conexiune 
cu dimensiunea noastră fizică.

Apoi înțelegem cum ambele 
câmpuri, Magnetic și gravitațional, 
menținute în dimensiunea 
existenței câmpului plasmatic al 
corpului, a dus la crearea 
aceleiași legături cu linia 
universală de comunicație și cu 
câmpul magnetic.

Una lucrează în dimensiunea 
fizică, alta lucrează în 
dimensiunea Sufletului omului și 
cealaltă lucrează în dimensiunea 
Sufletului fizicalității. Dar 
dimensiunea Sufletului omului și 
dimensiunea fizicalității omului, 
stă în dimensiunea Sufletului 
fizicalității, prin intermediul 
sângelui. Așa a fost realizată 
legătura. Acesta este modul în 
care câmpul se mișcă din 
dimensiunea fizică - sânge, 
Cupru, Zinc.

Putem vedea structura. Putem 
vedea cum putem călători în 
dimensiunea fizică sau cum putem 
călători în dimensiunea Sufletului 
omului. Dacă aducem condiția de 
inerție a câmpului gravitațional al 
gazelor, și pentru că suntem în 
totalitate în starea plasmatică, 
reprezentată de Oxigen - atunci 
avem manifestarea izolării fizice a  
Sufletului omului; reprezentată de 
Zinc, de aminoacizi, de Siliciu, de 
Carbon-14 și de Carbon.

Ar trebui să fie foarte ușor pentru 
omenire să înțeleagă, de ce visăm 
și de ce ne amintim visul. Este, de 
fapt, comunicarea ei pe linia 
Sufletului. Unii dintre noi au o 
influență suficientă asupra 
transformării dintre Carbon și 
Carbon - 14, pe care o putem 
numi chiar dorință, și de fapt am 
înțeles cum să accesăm Sufletul 
omului.

Acum înțelegem când s-a explicat 
cum putem controla reactoarele 
spațiale cu gândul, cu o dorință - 
în orice direcție sau dimensiune 
dorim să mergem.

262nd Knowledge Seekers Workshop,  
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