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Acum, poate că înțelegeți de ce 
avem un craniu de calciu. În acest 
fel ei găsesc Carbon-14 chiar și în 
oasele noastre. El vine din forțele 
câmpului universal, nu din 
trupul omului. El a obținut o 
astfel de capacitate, o astfel 
de intensitate, încât îi este 
ușor să călătorească. Este 
străin, este din afara acestei 
lumi, dar face parte din 
numitorul comun și a dictat 
structura omului. Este 
dinamic, dar are un efect 
beta. Înseamnă că 
interacționează cu starea 
materiei. Calciul îl poate 
bloca, menține sau conține.

Când vă uitați la creierul 
omului, acum înțelegeți 
despre Sufletul omului și 
despre crearea fizicalității 
acestuia. Creează un câmp 
de forță de atraceție, care 
devine parte din ciclul său.

Omul va înțelege cum a ajuns 
să fie creat. Acesta este 
creierul și craniul vostru 
(Figura 1).

Puteți vedea unde aveți  
Sufletul frumos. Trebuie să 
înțelegeți că este dinamic. Dar el 
creează un câmp de forță 
MaGravs, a cărui funcționare este 
asemănătoare modului în care 
extrageți CO2 din mediul 
înconjurător, vă dă foarte mult, 
atrage și creează craniul - Calciul 
- datorită forțelor sale (Fig. 1). Dar, 
pe măsură ce Calciul vine și se 
depozitează, el își găsește poziția, 
ca și crusta Pământului. Foarte 
asemanator cu lava dinamică, îl 
macină și se hrăneste continuu cu 
el, cade în el și creează samânța 
fizică a creierului omului. 

Această atracție îl creează, 
continuând să se extindă peste el,

în interiorul lui, mărindu-l, pentru a 
obține intensitatea de care are 
nevoie pentru existența sa.

Ne uităm la fizicalitatea creierului, 
dar cum s-a ajuns această formă? 
Există un vânt al curgerii 
magnetice - așa cum o numiți voi. 
Ce intensitate îl creează și ce a 
dictat forma acestui vânt? Asta 
este ca atunci când dăm apă 
cuiva și îi spunem: "Aceasta este 
apă, dar ea are Gans. Nu este apă 
normală, are un câmp în jurul ei." - 
"Scuzați-mă, domnule, și acesta 
este Gans, nu?" Sufletul tău este 
conținut în structura Gans-ului, are 
și el un vânt în jurul lui, de 
asemenea. Îl mănâncă, îi 
eliberează câmpurile de forță. 
Acum poate înțelegeți ceva mai 
mult.

Acesta este modul în care s-a 
decis suprafața planetei sau a 
oricărei alte planete. Cu craniul 
omului este la fel.

Interacțiunea dintre câmpul 
MaGravs al Sufletului, cu o 
intensitate diferită de a lui, dă 
dimensiunea creierului. Cu 
atmosfera lui, dă craniul 
omului. Acolo pe unde o 
pierde, a găsit o portiță sau o 
scurgere din ea - devine 
coloana vertebrală a omului, 
apoi obțineți picioarele și 
brațele. Apoi, obțineți ceea ce 
trebuie încât să puteți 
interacționa cu partea fizică a 
acestei planete.

Ceva frumos acoperă Sufletul 
omului din el, prin dimensiu-
nea fizicalității, pe care îl 
numim sistem nervos.
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Figura 1. Crearea creierului uman. 
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