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Το 1987 προέκυψε ένα γεγονός που ήταν η αρχή του ανοίγματος της πόρτας στο να
καταλάβουμε ποιοί είμαστε καθώς και την ίδια την φύση της ύπαρξής μας. Το Σύστημα του
Ανθρώπινου Σχεδιασμού έφθασε, και παραλήφθηκε στο νησί της Ibiza από τον RA Uru HU.

      Από εκείνο το μοιραίο γεγονός το Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδιασμού έχει δοκιμαστεί
και εξεταστεί, και προσωπικά από πολλά άτομα καθώς επίσης και επιστημονικά και
εμπειρικά χρησιμοποιώντας αρκετές χιλιάδες περιπτώσεις μελετών και περίπλοκες
αναλύσεις υπολογιστών.       Υπό-ατομικά μόρια       

Το Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδιασμού ενσωματώνει αυτή την γνώση. Στον ίδιο τον
πυρήνα αυτού του συστήματος βρίσκεται ένα υπό-ατομικό μόριο που οι φυσικοί καλούν
Νετρίνο. Όταν δόθηκε αυτή η γνώση το 1987, περιείχε την γνώση των Νετρίνο, και της
φύσης τους όμως κατά την διάρκεια αυτής της μυστικιστικής αναμέτρησης, ακόμα δεν ήταν
αποδειγμένο ότι αυτό το μικροσκοπικό μόριο αποτελείται και από ενέργεια και από μάζα.

  

Η μηχανική φύση του Σύμπαντος

  

Οι επιστήμονες από καιρό τώρα πλέον γνωρίζουν, ότι τα Νετρίνο είναι ενεργειακά μόρια και
από τότε, έχουν αποδείξει ότι έχουν πράγματι μάζα, κάτι που επιβεβαιώνει ένα κομμάτι
από τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν σε εκείνη την μυστικιστική εμπειρία, προσάπτοντας
έτσι αξιοπιστία, σε αυτήν την πτυχή του ίδιου του συστήματος. Το γεγονός ότι τα Νετρίνο
έχουν μάζα, είναι βασικό στην, κατανόηση του γιατί επηρεαζόμαστε από τους πλανήτες, και
αναμεταξύ μας στις ζωές μας. Η μάζα είναι ουσιαστική για την αποθήκευση και την
μετάδοση των πληροφοριών. Η μάζα ενός Νετρίνο είναι όπως το μαγνητικό μέσο μιας
ταινίας ή μιας δισκέτας που διατηρεί τις πληροφορίες και που μπορεί έπειτα να μεταφέρει
αυτές τις πληροφορίες αλλού. Η ενέργεια φέρει αυτές τις πληροφορίες δια μέσω του
σύμπαντος. Αυτά τα μικροσκοπικά μόρια είναι τόσο μικρά, που περνούν μέσω ακόμη και
των πυκνότερων αντικειμένων που μπορούμε να διανοηθούμε, μέσω των πλανητών καθώς
επίσης και των ανθρώπων, των ζώων, διαπερνούν τα έντομα, τα κτίρια, λαμβάνοντας και
διαβιβάζοντας συνεχώς πληροφορίες καθώς ρέουν.

    

Τα Νετρίνο είναι κυριολεκτικά η αναπνοή των αστεριών, ρέοντας συνεχώς από τον Ήλιό
μας και τα άλλα Αστέρια-Ήλιους, στον κόσμο μας. Πάνω από τα τρία τρις Νετρίνο περνούν
μέσω κάθε τετραγωνικής ίντσας του οργανισμού μας κάθε δευτερόλεπτο μεταφέροντας
πληροφορίες σε μας από οτιδήποτε έχουν διαπεράσει προηγουμένως, και παίρνοντας μαζί
τους  και εξαπλώνοντάς τις δικές μας πληροφορίες, στην πορεία τους στο αχανές
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διάστημα.
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