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KONIEC SWIATA, CZY KONIEC PAMIECI
Teoria Resetacji Pamieci Czlowieka w Efekcie wyjatkowo Silnej Erupcji Slonca w Czasie przebiegunowania
Magnetycznego Planety.
UTRATA SWIADOMOSCI, TO PRAWDZIWY KONIEC SWIATA.
Naukowcy juz przeprowadzili stosowne proby i bez watpienia sa tacy, ktorzy rozumieja jak niebezpieczne moze byc,
(dla magnetycznej konstrukcji swiadomosci czlowieka), nadmiernie silne promieniowanie slonca. Czlowiek zostal
wyposazony w szczegolny instrument, - "SWIADOMOSC WTORNA". W naturze kazda ewolujaca forma fizyczna lub
chemiczna, rozwija sie w zakresie wlasnego obszaru zycia. Jedna z cech tego obszaru zycia jest samoistna zdolnosc do
wewetrznej komunikacji. Taka zdolnosc w istocie jest swiadomoscia dla kazdego objawu zycia, a stopien jej skutecznej
mozliwosci dzialania, swiadczy o potencjale ekspansji juz rozwinietej formy.
Â Â Â Â Â Â Â Kazda wyzej zorganizowana postac zycia jest wynikiem skutecznego dzialania swiadomosci. W efekcie
ewolucji zycia, wszelkiego rodzaju form na naszej planecie, mozemy obserwowac caly swiat biologii i przyrody. Kazda
zyjaca postac posiada wlasna swiadomosc, wypracowana w procesie przyczyny i skutku.
Â Â Â Â Â Â Wlasciwym z natury, miejscem dla pola dzialania swiadomosci jest biopole komorki biologicznej. Tu w
magnetycznie zwiazanym obszarze, znajduja sie wyemitowane przez komorke mikro-kropelki wody. Ich rozmieszczenie
w przestrzeni biopola jest scisle zwiazane z zapisem pamieci zawartej w wyemitowanej wodzie a dotyczacej przebiegu
procesow chemicznych macierzystej komorki. Biopole jest srodowiskiem biologicznym o duzo mniejszej gestosci w
stosunku do obszaru komorki wewnatrz jej powloki. W takich warunkach fizycznych, gdzie gestosc materii jest
wielokrotnie mniejsza, procesy komunikacji przebiegaja duzo szybciej a mechanizmy swiadomosci moga skutecznie
przyczyniac sie do podtrzymywania i rozwoju zycia.
Swiadomosc czlowieka jest instrumentem, ktory zostal wyeksponowany poz biopole komorek. Wiazania magnetyczne
naszych swiadomosci, znajduja sie w aurze, inaczej to okreslajac w jeszcze bardziej rozrzedzonej przestrzeni fizycznej
postaci. Taka lokalizacja mechanizmow swiadomosci, daje duze mozliwosci, ale i tworzy zagrozenie. W przypadku, gdy
aura zostaje poddana wplywowi ponad naturalnego oddzialywania namagnesowanych, mniejszych od atomow czastek
materii, moze dojsc do destrukcji zapisanych w swiadomosci informacji. Jezeli tego rodzaju wplyw bedzie bardzo duzy,
cala pamiec czlowieka zostanie zresetowana.
Naruralnym zagrozeniem, ktore moze wywolac wskazywany problem, jest erupcja duzej ilosci materii slonecznej w
czasie jego aktywnosci. Znana sprawa, cyklicznie nasilajacych sie wyjatkowo silnych erupcji slonca, byla przyczyna
zaglady wielu poprzedzajacych nas cywilizacji. Jezeli czlowiek posiadajacy swiadomosc, ktora zostala wyewoluowana w
inny sposob niz swiadomosci otaczajacych go zwierzat, zostanie poddany resetacji pamieci, stanie sie istota calkowicie
bezradna i bezbronna.
Taki scenariusz, jest prawdziwym koncem swiata i nawet gdy w tym czasie nie dojdzie do wielkich kataklizmow, to dla
czlowieka kazda wyjatkowo silna erupcja slonca, jest koncem swiata. Potem dzieki wlasnej dyspozycji w rodzaju postaci
czlowieka, zlozonej z jego czesci fizycznej i duchowej, kolejne pokolenia beda odbudowywaly potencjal swiadomosci.
Czlowiek uzyska kolejne zdolnosci i poprzez epoke kamienia lupanego dojdzie do wysoko rozwinietej cywilizacji. Jest to
proces cyklicznie sie powtarzajacy (mniej wiecej co 12 tysiecy lat) i trudno sie oprzec wrazeniu, ze celowo przez
tworcow wszechswiata i czlowieka przygotowany. Taka refleksja, jest uzasadniona w sytuacji, gdy spojrzymy co stalo
sie z czlowiekiem w wysoko rozwinietej cywilizacji. Z postaci czlowieka, ktory wedlug potrzeb Boga, mial byc istota
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zyjaca w szczesciu, stal sie zlosliwym potworem.
az chce sie powiedziec â€“ "WITAMY NA PLANECIE MALP"
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