OSNOVNA ŠOLA
1. RAZRED - MARIONETKE
Od mladosti nas UČIJO, poslušnosti in uboganja. Tudi zakonov je vedno
več. Pravil se moramo držati. Nenapisana pravila tudi upoštevamo. Ko
gledajo naše celo telo, nam odvzamejo kri. To pa je samo 8% celega
telesa. Izšolano zdravstvo slepo upoštevamo. Če pa so vsi vse naučeni
pravilno ne preverjamo. Tudi ugovarjati ni dovoljeno. Dodeljeni status
upoštevamo. Vse informacije preko TV, revije, knjige ali interneta
upoštevamo.
Ker sem bil samo mojega mnenja, sem začel delati po svoje. Kupil sem škarje in
marionetne vrvice odstranil. Ostal sem sam. Začel sem se učiti. Ker v 1. razredu
sedaj sem vedel, da prihodnost ni dobra.
2. RAZRED - KEMIJA
Spoznaval sem vse elemente
periodnega sistema. Bolj natančno
sem se dotaknil elementov, ki jih
vsebuje naše telo. Med drugim sem
ugotovil, da so skupine, ki so v
telesu skupaj. Če imajo isto število elektronov na koncu
atoma jih telo jemlje za enake. Primer: bolezen
golšavost
Ker smo premalo vnašali soli v telo je telo iz skupine halogenov začel uporabljati jod. Telo je klor in
jod v isti skupini med sabo dopolnjeval.
Sol je hidroskopična. Sama pije vodo iz okolice. Rene Quinton (1866-1925) je ugotovil, da ljudem
primanjkuje Natrijevega klorida (NaCl). Ko je bolnim ljudem začel dodajati sol, so bili rezultati vidni.
Vzroki so izginili brez sledu.

Že po nekaj mesecih je dodana sol na kožo vnesla v telo sol, vodo in težo (vodo), ter popolno
popravilo začetne napake.
Ker imamo na kopnem vsi premalo soli v telesu, si izmišljamo približek do pravega in zdravega
življenja. Telo čuti pomanjkanje soli in samo želi neko spremembo, ki ga bo popeljalo do boljšega
počutja. To je telesu všeč. V kolikor telo nima vsega, kar potrebuje se karakter spreminja. Lahko je to
napadalno obnašanje, kriminalno obnašanje, lažnivo govorjenje, umor, samomor, kričanje, kajenje,
popivanje, drogiranje, tetoviranje, pirsing, veliki uhani, imeti domačo žival, večno in povsod čistiti in
opozarjati ostale o čistoči, izvajati prijaznost, izvajati ročna dela, tekanje, adrenalinski šport, imeti
vedno nov avto, sončenje in obiskovati savno. Vse delamo, da bi se telo bolje počutilo.
Bolj ko se trudimo bolje živeti, manj uspeha imamo. Samo sol bi dodali telesu pa bi se nam vsem
življenje izboljšalo. 800 milijonov let nazaj smo v morju imeli soli več, kot jo je danes v njem. Na
kopnem pa je soli tudi s hrano še manj kot danes v morju.
V kolikor sebi ne bomo na kožo dodajali soli, bo naše življenje vedno slabše. Otroci so produkt
proizvodnje v telesu mamice. Kar mamica nima dovolj niti za sebe, se to pozna mamici in v
prihodnosti tudi otroku. Tako se produkcijska veriga in njegovo pomanjkanje sestavin v telesu
nadaljuje skozi generacije.
Nepričakovane negativne razlike so samo takrat, ko se je otrok rodil z nižjim stanjem sestavin. Pravi
nivo je potreben za normalen razvoj otroka zapisane v DNK formuli.
Poleg zaužite hrane se v telesu nekatere aminokisline (beljakovine) naredijo tudi same. V telesu mora
biti dovolj pravih sestavin in že so narejene. Ko pa v telesu ni dovolj sestavin, se lahko začne
prikazovati napaka (diagnoza). Če smo zadolženi za razmnožitev (mamica), potem se to pozna na
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otrocih in kasneje tudi na starejši mamici. Ker je mamica naredila iz svojih beljakovin otroško telo,
lahko kasneje vidimo rezultate proizvodnje.
3. RAZRED - MATEMATIKA
Oseba, ki ima 70 Kg teže ji predpišejo jemanje tablet, ki imajo 0,5 grama
teže vsaka. Vsi pričakujejo ozdravitev. Blažitev ja. Ozdravitev pa ni
možna. Tableta vsebuje samo malo tistega, kar človeku manjka 1,5 kg.
Otrok se rodi s 3,5 kg teže. Sestavine v telesu ima enake, kot mamica. Ko
je star 10 let ima 30 kg. Nobeden ne ve zakaj je hudo zbolel. V mamici je
bilo nekaj zelo malo. Sedaj, ko pa ima otrok več teže nihče več ne vidi iz
česa je sestavljen. Vsi samo opazujemo dnevno hrano. Iz česa pa je bil zgrajen v času nosečnosti, pa
nihče ne polaga pozornosti. Mamico ne gleda nihče. Saj njena teža se je v teh nekaj letih le malo
spremenila. Mamica je zdrava. Otrok ostaja neznano bolan (invalid).
V krvi imamo hemoglobin. Če je ta meritev prenizka, nam predpišejo tablete železa. Železa je v
hemoglobinu 0,22%. Dušika 46% ne predpišejo. Ko vodi dodamo UREA dodatek, ki je za vrt. Ima ta
46% dušika. Koža vpije vse kar je v vodi.
4. RAZRED - FIZIKA
Ko smo živeli v morju, smo večino časa živeli horizontalno in bili tiho. Sedaj na kopnem pa tega ni več.
Potrebne sestavine v telesu imajo svojo težo. Srce pa nima dovolj moči, da bi vse krožilo po telesu.
Določene sestavine ne pridejo v pravi del telesa. Pojedli smo jih, pa smo zboleli kljub temu. Gravitacija
je premagala težo. Med tem ko ležimo, se sestavine premikajo po telesu. Bolj ko imamo glavo nižje od
nog, hitreje smo odstranili stare napake. Normalno dvignemo noge za 6 cm. Višje kot imamo noge od
glave, hitreje bomo v novem (zdravem) stanju. Tako lahko dvignemo noge do 18 cm. Bolj kot smo
bolni ( demenca, sladkorna z enekcijami insulina, slepota, rak, ALS , Alzhajmarjeva……), bolj dvignemo
noge. Na primer 12 cm. Po treh tednih napake v telesu ne bo več.

DOKAZI IZ DAVNIH ČASOV
Obstaja krasna slika nagnjenih postelj iz 13. stoletja v Carigrajski bolnišnici. Popolnoma dobro se vidi,
da slikar ni naredil napake. Te postelje so res imele nagib. Carigrad je v tem obdobju bil znan po
uspešnih medicinskih strokovnjakih, kar je zelo zanimivo. Če gremo še dlje v zgodovino, pridemo do
zanimivosti. Postelje iz grobnic davnih Egipčanov - vse so bile dokaz. Ko so iz grobnic starih Egipčanov
izvlekli že narejene postelje, so bile vse že narejene tako, da so bile nagnjene. Celo zložljiva
Tutankamonova postelja je imela nagib. In nihče se ni vprašal zakaj!?

ŽE PO NEKAJ DNEH ZAČUTIMO SPREMEMBE V TELESU
Pojavi se nam neka nova telesna sprememba ali občutek. Ta zopet v nekaj dneh izgine. Vmes samo
čutimo vmesno stanje. To pomeni, da se telo že samo spreminja.
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5. RAZRED - SLOVENŠČINA
Nekdo je govoril besede vodi v kozarcu. Potem je vodo zamrznil. Kristale vode je kasneje opazoval.
Jaz sem spoznal, da so prijazne besede kisle.
https://www.delo.si/kultura/knjiga/poslovil-se-je-masaruemoto.html
https://www.masaru-emoto.net/en/crystal/
https://fractalenlightenment.com/14121/spirituality/drmasaru-emoto-on-human-consciousness-and-water

Beseda: norec

in

resnica

Med tem ko imamo sol v telesu je prisotna tudi voda. Bolj ko smo prijazni z besedami bolj nam izginja
bazična sol. Zato ker je prijaznost kisla. Naši možgani delujejo, če je v njih dovolj vode. Ko nam začne
zmanjkovati soli je tudi vode manj. Ko v možganih zmanjka vode umremo.
Če upoštevam izjavo, da se »nasprotja uničujejo med seboj.« Je meni popolnoma jasno, da bazična
sol iz telesa izginja z našo prijaznostjo. Bolj ko smo v življenju prijazni, slabše je z nami in postajamo
kisli. Na koncu nam nihče več ne zna pomagati.
Zdraviti bazičen organ ne dovoljuje pozitivnih rezultatov v kislem telesu. Ko bomo telesu dodali
manjkajoče sestavine, smo boljši.
6. RAZRED - ELEKTRONIKA
Nikola Tesla je delal s tuljavami. Kupil sem 100 metrov žice v plastiki. Uporabil sem
jo zapakirano. Priklopil sem jo na telefon in zaigral željeno frekvenco. To sem na
aparatu vedno ponavljal. Našel sem frekvence, ki v telesu naredijo meni potrebne
sestavine. Tako sem dobil vse kar telo potrebuje. Bolj kot je bil aparat na glas, več sem dobil.
7. RAZRED – ELEKTRIKA – ELEKTRINA Q [C]
Vsak nov stroj, naprava, rastlina ali bitje ima začetno zalogo elektrine. Tako ima določeno dobo
delovanja v letih. Če ne dodajamo nič energije, se delovanje trajno ustavi. Ko nas kontrolirajo pa nas
celega ne pregledajo. Kri je samo 8% celega telesa. Elektrine sploh ne merijo.
Ugotovil sem, da elektrino največ uničujejo infra žarki. Torej direktni sijoči sončni
žarki. Njegova svetloba in toplota pa ne. Samo brati, gledati in upoštevati javne
podatke ni dobro.
Balon in voda se privlačita (odbijata). Ko imata dva človeka enaki količino elektrine,
postaneta par. Ko si elektrino med sabo močno spremenita do drugega, se ločita za
vedno. Če nimamo dovolj soli in vode v telesu, se nam polariteta zamenja.
Tako se zaljubimo v isti spole kot smo.
Elektrina Q [C] Elektrina je naravna lastnost elementarnih delcev snovi. Elektrine najdemo v
atomih in sicer elektron kot negativno elektrino, v jedru pa proton kot pozitivno elektrino. Nevtralni
atom ima enako število elektronov in protonov, ionizirani atom pa ne.
O naelektrenosti snovi navzven lahko govorimo le v primeru presežka ene elektrine nad drugo. Naelektrenim
telesom pravimo tudi električni poli. Elektrina, s katero je snov naelektrena, je določena z razliko med pozitivno
in negativno elektrino snovi. FORMULA= Q = ± n · e
n – celo število e – elementarna elektrina

Osnovno enoto za merjenje elektrine Q imenujemo kulon (coulomb) [C]. Elementarna elektrina ima
e=1,6 10-19C. Električne sile nastajajo zaradi elektrin. Istoimenske elektrine se odbijajo,
raznoimenske elektrine se privlačijo. Razlikujemo vezane in
gibljive nosilce elektrine.
Rabi bi to dodali v telo. Klor ali njegovi kloridi.
Ali bomo sebi naredili slano kopel (NaCl). Ali pa si bomo postregli
s slanim palčkam ali prestam. Samo, da je slano. Ni pomembna
količina, ampak kolikokrat. Ujeti moramo slano povprečje. Le tako
bomo odšli v naslednji razred.

Ko je nekaj brezplačno, ljudje mislijo, da to nima vrednosti. Ko bi vedeli, kako so v zmoti!
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