SVETL PROGRAMŲ PLĖTRA NUO TEORIJOS IKI PRAKTIKOS.
Paskelbta 2014 04 20, autorius RNTO
(arba kaip, ką ir kur „paguldyti …“)
MES - DAŽNAI KALBĖJOM - „SvetL-Flora“ projektas yra EKSPERIMENTAS,
kuriame kviečiami dalyvauti Mūsų bendrininkai ir „SvetL“ programos dalyviai.
Šiandien jau gauti rezultatai leidžia mums žengti pirmyn ir paviešinti šį projektą.
Mes išsikėlėme sau keletą užduočių, kurias reikėtų išspręsti atliekant šį
eksperimentą:
„Apimti“ visą mūsų šalies teritoriją kuo plačiau, atsižvelgdami į šiandienos
klimato zonas, žemės ūkio išteklių (žemių) būklę šiandieninės Lietuvos (Rusijos)
regionuose, kintančias (jūsų akimis žiūrint) gyvenimo sąlygas ir kitus konkrečių
teritorijų (nepriklausomai nuo valstybės sienų) pertvarkos „parametrus“, apie
kuriuos mes viską išsamiai išdėstėme ir toliau kalbamės savo straipsniuose ir
Centrinio Kontrolės Centro Tyrimų Instituto straipsniuose. Visa tai turės
tiesioginės įtakos rezultatams, kuriuos tikimės su Jūsų pagalba ir dalyvavimu
pasiekti iki 2014 m. pabaigos.
ŠIS „ESSAY“ jums pasakys ir išmokys, kaip
bendrauti su „SvetL-Flora“ generatoriumi ir jo
programomis per esamus „SvetL“ kompleksus ir
„SvetL“ apyrankes, Jūsų savarankiškam „augimo ir
vystymosi“ procesų valdymui, jūsų pasirinktų augalų.
Norėdami suprasti, kas yra rizikinga, primygtinai
rekomenduojame perskaityti (atidžiai perskaityti)
viską, kas parašyta (būtent tam) N. V. Levashovo
knygoje - „Gyvybės šaltinis, 1–10“. Naudokitės ten
aprašytomis Žiniomis kaip „Instrukcija veiklai“
mūsų bendrame projekte. Mes žinome, kad Jūs „išmoksite“ ir jūs šiandien - esate pasirengę (tie,
kurie „naudojasi„ SvetL “programomis bent mėnesį)
„ visolografiškai “(vaizdinis įvairialypis bet kokios
informacijos pateikimas) sukurti „norimų parametrų“
formas augalams ir nustatyti „užduotis“ „SvetL-Flora
Generatoriui“ per jūsų „prietaisus“, pritaikydami ir
išmokdami valdyti „augalų augimo“ procesą ir dirvožemio derlingumą, kuriame jie
auga.
Mes norime, kad JŪS - Išmoktumėte prasmingo jūsų pradėtų „procesų“ supratimo
ir suprastumėte - jūsų atsakomybę už ĮGYVENDINIMĄ. Tai yra ir tyrimas, ir
Jūsų Pažinimas apie prarastos gamtos ir žmogaus pusiausvyros atkūrimo
procesus jūsų teritorijose.

Tik tokiu būdu visi kartu galėsime grąžinti ir atkurti tai, kas buvo sunaikinta ir
sugriauta per Amžius. Tai bus mūsų kolektyvinio proto - gero!
LAIKAS VISIEMS MUMS - nuo TEORIJOS pereiti prie PRAKTIKOS.
Mes stengėmės „kuo arčiau“ laikytis tekstų ir viso to, ką N. V. Levashovas aprašė
savo darbe pavadinimu „GYVYBĖS šaltinis“. Jei norite išsamiau suprasti, kas bus
pasakyta šiandien - skaitykite ir perskaitykite ŠIĄ GENIUS DARBĄ, nes - „Jei
žmogus nėra pasirengęs informacijai, jis to net nepastebės, net atidžiai
perskaitęs visą tekstą. Ir tai taikoma ne tik šventajai informacijai, bet ir bet kuriai
kitai. Smegenys Bet kurio žmogaus suvokia tik tą informaciją, kuriai jis yra
pasirengęs arba kuria tiki “. Atsižvelgiant į informacijos pagrindą, žmogaus
smegenys nesąmoningai pasirenka iš gaunamos informacijos srautą tą, kuris
atitinka šį pagrindą. Yra nesąmoningas gaunamos informacijos filtravimas, ir būtent
šį „žmogaus smegenų poveikį“ SAVO LAIKU naudojo Slavų ir Arijų Vedų kūrėjai.
Šitame pačiame posme panaudojo ir šių eilučių autorius - N. V. Levashovas visuose
savo DABARUOSE, kuriuos mums paliko.
Be Nušvitimo Žinias, o tai reiškia, kad žmogus supranta priežastinius ryšius
gamtoje ir žmogaus visuomenėje, ir supratimą, kaip, kada, kodėl ir dėl kokios
priežasties sąmoningas žmogaus įsikišimas į visa tai yra nepriimtinas. Be to,
būtina turėti tinkamas savybes ir kokybes, leidžiančias atlikti šį įsikišimą, prisiimant
visišką asmeninę atsakomybę už kiekvieną tokį veiksmą. Štai kodėl mes padarėme
„akcentą“ ir suteikėme PRIORITETĄ šiame „EKSPERIMENTE“ „SvetL“
PROGRAMŲ dalyviams.
Mūsų šiandieninis TEORINIS ir PRAKTINIS „TYRIMAI“ atitinka N. Levashovo
teiginį, kad visą gyvenimo įvairovę lemia biologinis efektyvumo koeficientas (BEK).
Šiandienos „KOMPLEKSAS SvetL - FLORA“ (būtent KOMPLEKSAS, į kurį įeina
N. Levashovo sukurtas „Tamsiųjų medžiagų“ generatorius, ir jo „platforma“ ir
„programos“, per kurias teka visas „valdymas“) pateike augalų biologinį efektyvumą
ir ne tik (kurie bus aptarti vėliau), remiantis mūsų „skaičiavimais“ - MAŽIAUSIAI 40 50%, „VEIKLOS“ spinduliu - iki 20–30 metrų (eksperimentui ribota, tačiau gali
būti padidinta daugybę kartų ), esant „komplekso“ vietai Žemėje, 50–100 cm gyliui.
Jauni sodinukai turėtų ypač stipriai reaguoti į KOMPLEKSO poveikį. Faktas yra
tas, kad suaugęs augalas, išaugęs į suaugusio būklę ir daugelį metų vystęsis
„normalioje“ būsenoje, nereaguoja taip žiauriai į generatoriaus poveikį. Viena
pagrindinių priežasčių yra tai, kad suaugęs augalas iš esmės jau baigė
formavimąsi. Kitas dalykas yra jauni sodinukai. Jie dar turi pereiti prie suaugusio
augalo formavimo, todėl sodinukų, taip pat AUGALŲ, KURIUOS PRADĖTAS
AUGIMĄS IŠ SĖKLŲ, reakcija į Komplekso poveikį bus visiškai pasireiškusi.
Turite suprasti, kad skirtingų augalų rūšių reakcija į kompleksą įvairioms rūšims
skirsis. Ir tai yra natūralu, nes augalai turi daugybę skirtumų, į kuriuos reikia
atsižvelgti norint gauti maksimalų efektą nuo Komplekso.

Norint maksimaliai sureaguoti į
KOMPLEKSO poveikį augalui,
reikalingas šio augalo „KOMPLEKSO
REZONANSINIS derinimas“ ir AIŠKE
PROGRAMA, KURIUOS
REIKALINGAS REZULTATAS. Norint
tai pasiekti, būtina „idėti“ į
KOMPLEKSĄ - ATITINKAMĄ
„PROGRAMĄ“ kiekvienam atskiram
augalui. Tuo pat metu SIMPLANINĖ
PROGRAMŲ APŽVALGA galima
dešimčiai (čia plotas ribotas) ir net
šimtams augalų, esančių VIENAM KOMPLEKSE. Tam reikia tik
EKSPERIMENTALIAI „pasirinkti reikiamus parametrus“ KOMPLEKSO efektui
kiekvienam augalui. VAT kodėl REIKIA NUO PIRMOSIOS TAIKYMO DIENOS išlaikyti dienorašti „VISŲ mano veiksmų“ RAŠYMAS IR FIKSAVIMAS naudojant
KOMPLEKSĄ. Bet, net ir be to, „KOMPLEKSO„ SPECIALAUS REGULIAVIMO “
ant norimų augalų, daugelis augalų REAGOS GERAI “.
Komplekso „veikimo“ zonoje nereikia „nerimauti“ dėl jokių fiziškai tankios žemės
žarnų materijos „pokyčių“, nes skirtingos hibridinės materijos formos kiekybiškai
ir kokybiškai skiriasi viena nuo kitos ir todėl „netrukdo“ viena kitai. Vienos
hibridinės materijos uždėjimas ant kitos nelemia negyvosios medžiagos savybių
pasikeitimo. Pats „tamsiosios medžiagos generatorius“, „įmontuotas“ KOMPLEKSE,
negali būti aptiktas per šešis žmogaus pojūčius.
„SvetL“ komplekse, „SvetL“ apyrankėje ir „SvetL - Flora“ komplekse
įmontuoto generatoriaus veikimo principas yra tapatus, tik jie turi skirtingą
paskirtį. Tai reiškia, kad „SvetL - Flora Generatorius“ veikimas grindžiamas pirminių
materijų perskirstymu siekiant kompensuoti neigiamą evoliucijos paklaidą, kurį
atnešė senosios programos, Senosios Sistemos Valdimo ir kad ši evoliucini
paklaida yra susija su tais pačiais pirminiais materijoms, kurių koncentracija daro
įtaką augalų augimui. Štai kodėl augalai reaguos į „SvetL - Flora“ komplekso
„darbą“, kaip ir žmogus, taip pat reaguoja į tikslinį „SvetL - floros komplekso“
poveikį.
Augalai jaučia skausmą, turi emocijų, gali mylėti ir nekęsti, jausti liūdesį ir
džiaugsmą, gali mąstyti. Jiems tai visiškai neįvyksta taip, kaip žmogus yra įpratęs
suprasti, bet, nepaisant to, jie yra gyvos būtybės, turinčios tam tikrą Sąmonės
lygį.
Augalai, kaip ir gyvūnai, turi Esybe, susidedančią iš antro ir trečio materialinio
kūno (vadinamųjų eterinių ir astralinių kūnų). Dėl to jie sugeba patirti daugybę
emocijų, jausmų ir turi tam tikrą intelektą. Augalai labai skiriasi nuo gyvūninių
organizmų, tačiau tai nereiškia, kad jie neturi Sąmonės. Tiesiog jų «nervų

sistema» visiškai skiriasi nuo gyvūnų organizmų. Bet vis dėlto jie turi savo „nervus“
ir per juos reaguoja į tai, kas vyksta aplink juos ir su jais. Augalai, kaip ir bet kuris
kitas gyvas padaras, bijo mirties. Jie jaučia viską: kai jie yra susmulkinti,
supjaustyti ar sulaužyti šakas, kai net skina ar valgo ju lapus, gėles ir pan.
Jie „mato“, „girdi“ ir „bendrauja“ lauko lygiu, telepatiškai bendrauja tarpusavyje ir turi
savo, nors ir labai skirtingą nuo mūsų įprastos Sąmonės !!!
Jie jaučia skausmą, bet negali rėkti nuo skausmo mums įprasta prasme, kaip tai
daro gyvūnai. Jie tiesiog neturi plaučių, kad sukurtų mums pažįstamus garsus, bet
ar tai reiškia, kad jie nejaučia jausmų ir emocijų, žinoma, ne. Tiesiog jų emocijos,
jausmai, mintys išreiškiamos kitaip nei gyvūnuose, įskaitant žmogų. Bet JIE gali ir
ATSAKYTI. Sukėlimas Medžiu ar bet kurio kito augalo POVEIKIO «ATSAKYMO»,
gali iš karto but nepastebėtinas, bet vis dėlto jis daro žalą užpuoliko Esybės lygyje,
kuris vėliau pasireiškia kūno susilpnėjimu ir net ligomis. Visi gina save kaip
įmanoma geriau, niekas (taip pat ir augalai) nenori tapti kažkieno pusryčiais,
priešpiečiais ar vakariene ... TAI BŪTINA ATMINTI IR ŽINOTI. O ypač
„EKSPERIMENTO“ DALYVIAI.
Kaip jau žinote, ir ne tik iš N. V. Levashovo darbų, tam tikros rūšies suaugusio
augalo Esmė yra „pritvirtinta“ prie kiekvienos sėklos, o po to, kai ši sėkla sudygsta,
augančio augalo organizmas tiesiog „užpildo“ šio augalo esmę su jo augimu.
Augalo Esmė yra matrica, nulemianti suaugusio augalo dydį. Todėl, kai šios sėklos
sudygsta, pradeda augti jauni ūgliai, formuodamiesi Esencijos įvaizdyje ir
panašumoje, pamažu užpildydami ją. Suaugusio augalo formavimosi metu jauno
augalo matmenys ir Esybės matmenys sutampa arba yra arti vienas kito. SvetL floros komplekso, kurį jūs nustatote ten, kur pasirinksit patys, veikimo principas yra
tas, kad JIS prisotina augalų Esybes tinkamais srautais, todėl augalų Esmės
pradeda „augti“. Jie yra didinami pagal dydžius, o po jų - didinami ir patys augalai.
Tačiau „paprastas“ augalų Esybių dydžio padidinimas savaime nesukels augalų
gigantizmo. Būtina, kad šio augalo sukurtas augalų biomasės tūris per aktyvaus
augalo augimo laiko vienetą atitiktų duotus augalo Esmės matmenis. Ir tai
įmanoma tik keičiant biologinio efektyvumo koeficiento (BEC) vertę.
Angiospermose jis siekia 10 procentų. Todėl, norėdamas užtikrinti atitikimą
„FORMOMS IR TURINIO“, „SvetL - Flora Kompleksas“ pakeis augalų biologinį
efektyvumą pagal poreikį, kiek tai būtina sukurtai programai. Tuo pačiu metu
augalų chromosomos keičiasi minimaliai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau,
jauni augalai ir suaugusių augalų sėklos kuo labiau reaguos į komplekso poveikį.
Tačiau skirtinguose šalies regionuose, tarp skirtingų „eksperimentatorių“,
Komplekso įtaka pasireiškia skirtingai. Įvairūs augalai ir medžiai reaguos į
KOMPLEKSO poveikį - individualiai, savaip, pagal savo vidines savybes ir
kokybes, laikydamiesi jų genetikos. Todėl reikės „nuolat“ tobulinti «rafinuotumą
įtakos» Komplekso, kad būtų pasiektas maksimalus efektas, o tai neįmanoma,

neatsižvelgiant į kiekvieno augalo ypatybes (kurias reikės žinoti ir ištirti) bei
galimybę „valdyti“ patį Kompleksą.
„Svetl-Flora“ Komplekso veiksmai nėra chaotiški, tačiau griežtai nukreipti ir
tiksliai atitiks „ į jį įtrauktas programas ir pataisas“, kuriuos JŪS atliksite
eksperimento metu „KOREGUOSIT“. KOMPLEKSO veikimas nesukels išsekimo
augalų, greičiau padarys augalus gyvybingesnius ir vaisingus. Kaip veiksmų
sudėtingas rezultatas,KOMPLEKSO, augalai įgis savybes ir kokybes, kurios buvo
laikomos neįmanomomis jiems ir kurių jie negalėjo ir nesugebėjo įgyti per visą
mūsų Planetos gyvenimo raidą! Kaip keistai, tas šiandien beskambėtų.
„SvetL-Flora“ Kompleksas yra ypatingas įrenginys, kuriame kompiuterio galimybės
derinamos su tokio lygio galimybėmis, apie kurias mokslinės fantastikos rašytojai
net nesvajojo savo knygose,ir prietaisas, kuris transformoja Erdvę! Bet įdomiausia,
jei taip galiu pasakyti, šiame „įrenginyje“ yra tai, kad jo sukūrimui nebuvo
naudojamas nė vienas atomas, vadinamoji fiziškai tanki medžiaga! Ir šis
KOMPLEKSAS (jo generatorius) veikia fiziškai tankią medžiagą: ir gyvą, taip ir
negyvą! Ir elgiasi taip, kaip niekada nesuveikė nė vienas iš žmonijos sukurtų
prietaisų! Atsakymo į šį "paradoksą" "šuo" yra "palaidotas" tuo, kad šis prietaisas
yra sukurtas iš "tamsiosios" medžiagos, kontroliuoja tos pačios "tamsiosios"
medžiagos srautus, tačiau ... jo veikimo rezultatas pasireiškia fiziškai tankiose
medžiagose, kurie mums visi taip gerai žinomi ir suprantami mūsų jausmų lygyje!
Tai yra N. V. LEVASHOVO genialumas, sukuriant ši «STEBUKLA»!
Sukurtas kompleksas. Kompleksas kontroliuoja materijos srautus, kuriuos
akademinis mokslas vadina „tamsiąja“ materija ir nieko apie tai nežino. Šiandien
jis neturi jokio įtaiso ar metodo, kad net galėtų jį aptikti, nebent, remiantis
netiesioginėmis apraiškomis, kurių pagrindu akademinis mokslas buvo priverstas
gniuždanti širdį, ji pripažįsta faktą, kad nieko nežino apie 90% Visatos materija,
tačiau nebegali paneigti jos egzistavimo fakto. Bet tai tik pradžia !!! Vos kelerius
metus eina „SvetL komplekso“ („SvetL“ programų) įtakos žmogui ir augalams (pagal
RNTO rėmus) tyrimas, ir šios įtakos rezultatai pasirodė neįtikėtini!
Nuo pat pradžių visko, ką mes šiandien vadiname „SvetL“ PROGRAMOMIS
(pradėtas N. V. Levashovo gyvenimo metu ir jam vadovaujant) TAIKYMAS,
vykstantis žmonėms, augalams ir kitiems gyviesiems organizmams, buvo tiesiog
NETIKIMAS bet kokiu požiūriu, nes atsitiko tai, kad tiesiog negali būti! O to, kas
„negalėjo būti“, niekur nedingo, bet, atvirkščiai, kiekvienais metais su kiekviena
nauja „SvetL“ programų pataisomis, kurios buvo pristatytos Priežasties metu,
atsirado vis daugiau „negalimybių“! Į PROGRAMAS buvo įtrauktos naujos pataisos,
nes reikėjo išspręsti tam tikras problemas, kylančias atsižvelgiant į gyvenimo
realijas. Mes, apie tai, išsamiai visus INFORMAVOM ir toliau tai darome. Rezultatus
- šiandien jūs galite pajausti, paliesti ir pamatyti plika akimi (nebent, žinoma, jai yra
Smegenys).

Visa tai yra TIESIOGINIS ir neginčijamas PSI-lauko Generatoriaus veiksmo
(„tamsiosios materijos generatoriaus“) įrodymas, „išdėstytas“ tiek „SvetL“
Komplekse, tiek Apyrankėse, o dabar - „SvetL-FLORA“ Komplekse. VEIKSMAI
NENORANSUOTI IR NĖRA SPONTANUS, O NUORODUS GENERATORIAUS
VEIKSMAI PAGAL JOS „Svetl“ PROGRAMAS!
„Psi lauko generatorius“ (šiuo atveju „esantis„ SvetL-FLORA Komplekse)
pasirūpina savimi, dėka to paties erdvės struktūros, kurioje NE «LAUŽASI»
NATŪRALI HARMONIJA ir „AUDINIO“ ERDVĖS !!! Ir kaip tai daroma, yra kitas
klausimas. Tuo tarpu tai įvyks mūsų „eksperimento“ metu su jumis.
Čia tikslinga ATMINTI „vertikaliai integruotams“, „smalsams“ N. V. Levashovo
skaitytojams, TAI - šio „Psi generatoriaus“ negalima nei pavogti, nei aptikti visais
šiuolaikinio mokslo prieinamais prietaisais, tačiau jis yra REALUS ir jo poveikis
žmogui , florai ir faunai - visiškai tikras ir materialus! Be viso to, tai nėra vien tik
akla įtaka, bet ir tiksliai skirtas konkretiems tikslams pasiekti. MŪSŲ „DARBO“ su
šiuo PSI GENERATORIU proceso metu jos veiksmų programos buvo
koreguojamos jau daug kartų ir visada atliktos pataisos davė norimą rezultatą. Kai
ką nors darai pirmą kartą, visada džiaugiesi pasiektais rezultatais, ypač kai tie
rezultatai yra tokie akivaizdūs ir neįtikėtini daugumos požiūriu!
Ypač tinkamas būti čia ir dabar atnešti citatas (skaitykite - REKOMENDACIJOS) iš
„PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS“ - „Gyvibės šaltinis - 1–10“.

- „… Reikalas tas, kad suprasdamas tikrąją gyvosios materijos prigimtį, aš
sukūriau gyvybės generatorių arba psi lauko generatorių arba tamsiosios
medžiagos generatorių, kuris pirmiausia paveikė augalų Esmes ….“

- „… Keisdamas augalų Esmes, aš taip pat siekiau atsirasti naujų savybių ir
savybių, kurių jie neturėjo iš prigimties. Štai kodėl jaunuose augaluose, kurie ką
tik buvo pasodinti į žemę ir buvo augimo stadijoje, pokyčiai buvo ryškiausi. Iš
tiesų, jauni augalai iš principo vis dar yra vaikai, kuriems dar reikia augti iki
pilnametystės, kai jie galės duoti vaisių. Augalų formavimosi metu lengviausia
atlikti norimus pakeitimus! Nors šie pokyčiai pasireiškia jau suaugusiuose
augaluose, kuriems veikė Kompleksas, kai jie jau buvo visiškai susiformavę, o
kartais ir labai seniai! “
- „... net ir suaugusiuose augaluose ląstelės periodiškai pakeičiamos naujomis. Ir
šios jau naujos ląstelės vykdo būtinus pokyčius !!! Tik tokiais atvejais augalų
pokyčių pasireiškimą lemia augalų ląstelių gyvenimo trukmė, prieš jas pakeisdamos
naujomis ląstelėmis. Arba kitaip tariant - ląstelių pakeitimo ciklo trukmė. Šie ciklai
nėra vienodi net to paties augalo ląstelėms. Štai kodėl galima stebėti reiškinį, kai
kažkas pasikeitė to paties augalo įtakoje anksčiau, kažkas vėliau, bet pokyčiai vis
tiek įvyksta! Ir, kas svarbiausia, šie pokyčiai nėra atsitiktiniai ir nėra „akli“, bet tiksliai
atitinka pokyčius, kuriuos pritaikė „Gyvybės generatorius“.

- „... Ir tai reiškia, kad mano knygose išdėstyta gyvybės prigimties teorija yra
TIESA!
- „... Žinoma,„ Tamsiosios materijos generatoriaus “veikimas stebimas tik keletą
metų, tačiau net ir šis praktinis psi lauko generatoriaus naudojimo laikas rodo,
kad pastebėti jo naudojimo padariniai neišnyksta, o, priešingai, kaupiasi vis
daugiau savybių ir kokybių, kurie atsiranda augaluose,
«tobulindami» „tamsiosios medžiagos“ Generatorių! Augalų išeikvojimas
neatsiranda, bet, priešingai, augalai kasmet tampa vis atsparesni, o įgytos
savybės ir kokybės, neįtikėtinos įprastų idėjų požiūriu, niekur nedingsta, o tik
toliau stiprėja!

- „... Jei ne „tamsiosios medžiagos“ Generatorių diapazone dingsta įgytos savybės
ir kokybės, tai reiškia tik vieną dalyką - užtenka tokius generatorius pastatyti
reikiamuose taškuose ir ... nėra jokios problemos! Ir jei atsižvelgsite į tai, kad
tokio „tamsiosios medžiagos“ generatoriaus negalima pavogti ar nukopijuoti, ir
jam nereikia jokių įprastine to žodžio prasme maisto ar degalų, nereikia pakeisti
susidėvėjusių dalių ir pan., tada situacija tampa tiesiog tobula (mūsų komentaras
- Mes siunčiame šį, SPECIALI DĖMESI visėms «komersantams», kurie
parazituoja N. Levashovo vardu).

- „... tokio tamsių medžiagų generatoriaus veikimo trukmė priklauso tik nuo to, an
kiek laiko jis buvo sukurtas ir jį pašalinti ar„ išjungti “(čia teksto pakeitimas,
atsižvelgiant į šiandienos realijas, dėl SUPRATIMO), gali tik programa ... ( kuria
„idėta į patį generatorių“).

- „... Generatorius tuoj pat žlugs, jei kas nors net bandys jį nuskaityti. Be to,
generatorius turi (ir po žinomų įvykių Sustiprinta) „autonominę apsaugos ir bet
kokio bandymo įsiskverbimo blokavimo sistemą“, o pereinant šią apsaugą
generatorius automatiškai žlugs. O psi-lauko generatoriaus apsaugos sistema
yra savamokslė, kitaip tariant, bandant įsiskverbti iš šono, apsaugos sistema
pasikeičia, jau nekalbant apie tai, kad net ir nemėginant įsilaužimo, apsaugos
sistema nuolat keičiasi. “

- „... Midgardo (žemėje) egzistuojančios ekologinės sistemos „savireguliacijos“
mechanizmai NEGALI susieti su racionaliais veiksmais! O kai Protas
kompensuoja tai, ko gamta ne sugebėjo iveikti, vyksta tikrieji Gamtos stebuklai,
tai, kas vyksta, visada buvo laikoma NEĮMANOMU“!

- „... Visos kiekvienos atskiros klimato zonos augalų rūšys PRITAIKYTINOS TIK
MŪSŲ OREALA! Jie prisitaiko prie temperatūros svyravimų, sezonų, dirvožemio,
prie drėgmės buvimo ar nebuvimo tiek sezoniškai, tiek ištisus metus, pučiamo
vėjo stiprumui ir krypčiai ir kt. Ir pagrindinė viso to priežastis yra ta, kad augalai
NEGALI JUDĖTI savarankiškai iš VIENOS VIETOS Į KITĄ! Taip, ir jų sėklas
neša gyvūnai ir paukščiai, kurie gyvena toje pačioje klimato zonoje, ir jei vienaip

ar kitaip sėklos patenka į kitas klimato sąlygas, tada net išleidus ūglius jie beveik
visada žūsta kitose klimato sąlygose! Pačios Gamtos kūrybinio potencialo
ribojimas pirmiausia yra susijęs su tuo, kad augalai yra NEMOBILI, įsitvirtinę
vienoje vietoje, jie visą savo gyvenimą praleidžia ten! Būtent augalų „buvimas
namuose“ yra pagrindinis pačios gamtos kūrybiškumo apribojimas! Be to, tam,
kad medžių sula neužšaltų augaluose, kai vanduo aplink užšąla, reikia
kryptingos ir sąmoningos įtakos vandens molekulėms, sudarančioms augalų
sultų pagrindą! Tą patį galima pasakyti ir apie vandens sintezę augaluose, ir apie
augalų augimo pagreitį daug kartų ir kt. Tik PROTAS mato šias problemas ir,
esant būtinoms savybėms bei kokybėms, geba šias problemas išspręsti! Protas,
kuris sugeba atsiriboti nuo privačių užduočių ir pakilti virš realybės, kad pamatyti
naujus horizontus! Ir akloji gamtos jėga to iš esmės negali padaryti, o tai
patvirtina, kad nėra PROTINGŲ GAMTOS VEIKSMŲ, JOKIO NĖRA PAS JA
PLANETINIO PROTO, kuriam tokios užduotys turėtų būti akivaizdžios “.

- „... Kai kurie gamtos reiškiniai, kuriuose pavieniai tyrinėtojai bando įžvelgti Proto
prigimties, yra siejami ne su Motinos Gamtos veiksmų racionalumu, o su tų
ignoravimo, kurie nesupranta ir nežino GYVOSIOS MEDŽIAGOS prigimties! .. “

- „... Taigi„ Psi-lauko Generatorius “(skaitykite - KOMPLEKSAS) yra „ Magiškasis
raktas “, kuris gali sukurti NEIMANOMĄ! „Magiškasis raktas“, galintis atkurti
vietos ekologiją, sunaikina visą taršą, kurią „sukūrė“ Žmogaus veikla, ypač per
pastaruosius šimtą metų. Išvalyti požeminį vandenį, dirvožemį, orą, atkurti ir
netgi sukurti derlingą dirvožemio sluoksnį. Bet ne tik tai! „ Psi-lauko Generatorius
“ arba „ Tamsiosios materijos Generatoriaus “ taip pat sukuria tai, ko NEGALI
SUKURTI GAMTA! O tai yra daržovių (medžio) sulčių neužšalimas, NUOLATINIS
vaisinėmas augalų visus metus ant atviros žemės, vandens ir kitų augalų
gyvenimui reikalingų medžiagų sintezė, „NEATYVINAMAS AUGALŲ AUGIMAS,
NEATIMTINI MATMENYS IR VAISIŲ GALIMYBĖ ir kt.“

- „... Iki šiol nebuvo eksperimentuojama su generatoriaus poveikiu naminių
gyvūnų augimui, tačiau tai yra artimiausios ateities klausimas. Ir nėra
pagrindo manyti, kad „ Psi-lauko Generatoriaus “ poveikis naminiams
gyvūnėliams bus kitoks nei poveikis augalams, grybams ir žuvims! “

- „... jei buvo įmanoma nubraižyti„ Psi-lauko generatoriaus “schemą popieriuje,
mažai tikėtina, kad kas nors suprastų šią schemą, juo labiau sukurti tokį
generatorių. Ir ne todėl, kad žmonės kvaili ar nesugeba suprasti, o todėl, kad psi
lauko generatoriaus veikimas yra paremtas visiškai skirtingais principais ir
įstatymais nei tie, kurie yra žinomi šiuolaikinei Žmonijai, tai yra, pirma. Ir, antra,
norint sukurti tokį generatorių, reikia turėti atitinkamas savybes ir potencialą, be
kurio tiesiog neįmanoma sukurti tokio generatoriaus, net jei teisingai suprantame
jo veikimo principą “.

- „... kiekvienam augalų tipui būdingas individualus reagavimo į Psi-lauko
generatoriaus įtaką laikas ir šis individualus laikas priklauso nuo to, koks augalų
tipas reaguoja į psi lauko generatoriaus įtaką - žolė, krūmas ar medis. Be to,
svarbu, kuris augalas yra veikiamas. Kadangi tos pačios grupės augalai,
pavyzdžiui, medžiai, nevienodai reaguoja į PSI generatoriaus poveikį “!

- „... šio augalo klimatinė zona taip pat turi įtakos augalo reakcijai. Bet tai dar ne
viskas! Medžiai iš tos pačios klimato zonos taip pat reaguoja skirtingai, kiekviena
rūšis turi savo individualią reakciją. Amžius taip pat turi įtakos reakcijos greičiui kuo jaunesnis augalas, tuo greičiau jis reaguoja į Psi generatoriaus įtaką. Ir tai
yra natūralu! Kadangi jaunas augalas yra formavimo stadijoje ir todėl yra
dinamiškiausias jo reakcijoje, nes psi lauko generatorius daro įtaką augalo
Esmei, pagal kurio įvaizdį ir panašumą jis yra suformuotas. Taigi jaunas augalas
yra nedelsiant formuojamas iš pokyčių, kuriuos įveda PSI laukų generatorius!
Tuo metu, kai jau suformuotas augalas yra priverstas pereiti pertvarkos fazę,
veikiamas Psi-lauko generatoriaus, po to, kai augalų formavimo procesas jau yra
suaugęs. “

- Spygliuočių augimo greitis ne tik nesumažėjo, bet ir padidėjo. Spygliuočių
augimo pagreitis 5-6 kartus nebuvo riba. Daugeliui šie skaičiai sako nedaug, bet
jei šiek tiek atskleisite šių duomenų prasmę, jie taps aiškūs visiems. Mūsų
planetoje naikinami miškai, daugiausia spygliuočių. Po kirtimo, net jei pasodinsite
šiuos kirtimus jaunais medžiais, tik po daugelio 100 metų, jei viskas klostysis
gerai, išaugs naujas miškas. O jei yra „Psi-lauko-Generatorius“, NAUJAS
MIŠKAS AUGS PENKIOLIKA – Dvidešimt metų, maksimaliai! Ir jei spartesnio
augimo tendencija, veikiama generatoriaus, tęsis, tada dar greičiau “.
AMATŪRO REKOMENDACIJOS IŠ MOKSLO …
Net žinant tai, kas pasakyta, YPATINGAI PRIIMTINA, kai vykdote „PANAŠŲ
EKSPERIMENTĄ“, ant savo stalo, kaip INSTRUKCIJĄ veikti, NUOSTABUS
MOKSLUS, Nikolajaus Viktorovičiaus Levashovo. Ieškoti ir rasti juose atsakymus į
klausimus, kuriuos greičiausiai turėsite.
Gavote (paštu arba susitikime su mūsų atstovais) KOMPLEKSĄ „SvetL - Flora“.
Prieš pradėdami „SĄVEIKĄ SU JO“, nusipirkite gerą pratybų sąsiuvinį.
Nuspręskite patys, ką „auginsite“ savo sode, darže ar ant palangės. Viską
surašykite į užrašų knygelę. Tada „eikite į internetą“ ir SKAITYKITE viską, kas
susiję su šių augalų auginimu, kokius vaisius jie duoda ir kokiomis ligomis jie
„serga“ ir kodėl. Taip pat galite naudotis vidurinės mokyklos botanikos vadovėliu,
tačiau geriau tuo, kuris buvo išleistas PRIEŠ 1991 metus (beje, šiandien vienoje
saulėtoje šalyje, vadinamoje Izraeliu, mokosi būtent TAI vadovėliai).
Jūs turite išmokti susikurti savo «idėjų ir norų» JŪSŲ augalams "Mintiesformos“, kurias „ įkelsite“ ir „koregosite“ (eksperimento metu), kaip „VALDYMO

PROGRAMOS“, KOMPLEKSE „SvetL-Flora“, pasiekiant APSKAIČIUOTUS
REZULTATUS.
Prisijunkite prie N. V. Levashovo tinklalapio (nesvarbu, kuris iš jų) - pavyzdžiui, čia
http://www.levashov.org/advices.html ir ATSARGIAI SKAITYKITE N. V. Levashovo
aprašytą APSAUGOS „apvalkalo“ sukūrimo technologiją.
ĮŠMOKYKITE - PROTIŠKAI ir priešais jus - „sukurti„ didelę DODEKAEDRA “, kuri
taps jūsų„ KONTEINERIS - Siųstuvas “kompleksui. BET KOKIAM JŪSŲ
pasirinktam augalui parašykite „JO VYSTYMOSI (augimo) PLANĄ ir kokių
rezultatų (vaisių) norite sulaukti pasibaigus šiam augalui numatytam laikui“ (žr.
Botanikos vadovėlį).
Dabar ši įrašą - „Pabandykite mintyse“ (nereikia painioti su „NAKTINIU
KOŠMARU“) pateikti VAIZDUOSE (paveikslėliuose ir, pageidautina, dideliuose, kaip
3D vaizde). Ir PROTIŠKAI perduokite šią KONSTRUKCIJĄ savo „KONTEINERIUI“
- dodekaedrui. Sukurkite ANTROJO AUGALO „VAIZDĄ“ ir perkelkite į
„KONTEINERį“. Remiantis augalų skaičiumi, esančiu jūsų tyrime, turėtų būti
paveikslėlių(vaizdų) KIEKIS, esančių „KONTEINERyje“. Jei pirmą kartą - neveiks ir
jūsų „konstrukcijos“ „sugrius“, nesijaudinkite ir
pakartokite vėl ir vėl, kol gausite reikalinga rezultatą.
Santrauka - uždengėte akis ir jūsų IMAGINACIJOJE DODEKAEDRAS, o jo viduje - kelios „konstrukcijos“.
Be to, JŪS, jei norite, galite „peržiūrėti“ bet kurįa iš
JŪSŲ sukurtų. Tai gali „atimti ne dieną ar dvi“.
Neskubėkite. Gaukite tvarius paveikslėlius. Tai svarbu.
Po paruošiamojo paruošimo paimkite „SvetL - Flora
Kompleksa“, padėkite priešais save ant stalo ir, jei
turite „SvetL“ kompleksą, įjunkite KOMPLEKSĄ, kaip
paprastai darote „sau“. Tegul abudu kompleksai
«PAGULĖS NETOLI» ne mažiau kaip 10 minučių.
Jei JŪS neturite „SvetL“ komplekso, bet turite
«Svetl»Apyrankę, nuimkite ją nuo rankos ir tiesiog padėkite apyrankę ant
„SvetL - Flora Komplekso“ taip pat bent 10 minučių. Kas bus?
Du „generatoriai“ - vykdys IDENTIFIKACIJĄ, o „SvetL“ - „FLORA Kompleksas“ RASIS savo meistrą ir vadybininką. Dabar tik iš šio asmens kompleksas „suvoks“
KOMANDAS ir „rekomendacijas“.
Numatau klausimą „... o jei mūsų šeimoje yra 2„ SvetL “kompleksai, ar kelios
apyrankės, ar abu?“ Ką daryti? ... “. Tuomet prieš atlikdami aukščiau aprašytą
veiksmą (bažnytiniu požiūriu - „PASLAPTIS“), surengkite demokratinį visuotinį

susirinkimą (galite surašyti protokolą) ir NUTARKITE sau - kas taps „Savininku ir
operatoriumi“. Bet atsiminkite ir APIE ATSAKOMYBE ir apie JŪSŲ priimto
sprendimo „pasekmes“.
Ar tada eksperimento metu galima atsižvelgti į kolegialius „šeimos norus“, draugų ir
kaimynų rekomendacijas? Taip, tai yra įmanoma ir patartina, remiantis tuo, kad "...
viena galva yra gerai, o dvi - dar geriau …", tačiau po to, kai bus sukurta
BENDROJI REKOMENDACIJA, ją realizuoti galės tik tie, kurie valdo KOMPLEKSĄ
(su šio veiksmo privalomu užrašymu laiku ir vietoje) ŽURNALIA stebėjimo.
Taigi, KOMPLEKSAS „Svetl-FLORA“ įsigijo JO SAVININKĄ ir VADOVĄ.
Atidėkite „SvetL“ kompleksą (bet jūs galite palikti jį veikti), uždėkite ant rankos savo
apyrankę…
Sukurkite TĄ KONSTRUKCIĄ, kurįa jau išmokote „kurti“, ir PROTIŠKAI
PERNEŠKITE Jį - TIESIOGAI Į „SvetL“ - „Flora“ Kompleksą.
Aš aiškumo dėlei aprašysiu. Ant stalo, priešais jus, guli Kompleksas. Uždenkite
akis ir įsivaizduokite Jį kaip „kažkokį plokščią kvadratinį paviršių“ (plokštę) tais
pačiais matmenimis, kokie jie egzistuoja. Priešais save - sukurkite struktūrą
(užpildytą dodekaedra, savo „Programomis - norais“). „JUDĖKITE“ šį dodekaedrą
ir „padėkite“ (pastatikite) jį ant plokštės plokštumos, kurią „matote“. Kai
dodekaedras „atsistojo“ ant plokštelės - „stumkite“ dodekaedrą - iš viršaus.
Dodekaedras - „trupinėja“ (poveikis gali būti skirtingas - „purslai“,
fejerverkai, krūva energijos, energija sukasi spirale ir tt …). Visa tai bus
„spalvotame paveikslėlyje“ ir suteiks neišdildomą pasitenkinimą dėl to, kad „viskas
buvo gauta“.
Atsiminkite - Dodekaedras „subyrėjo“
- kompleksas „priėmė JŪSŲ
PROGRAMAS“.
Viskas paruošta. Tada atlikite su
Komplekso visa tai, kas parašyta
INSTRUKCIJOS apie jo išdėstymą. Ir
neskubėkite. JŪS paruošiet kompleksą
PARAIŠKAI ir galėsite „palaidoti jį
žemėje“ jums patogiu metu. Laikas
neturi jokios rekšmės.
Visi šie JŪSŲ „veiksmai“, žinoma (ir išsamiai, atsižvelgiant į jūsų pojūčius),
turėtų būti įrašomi žurnale. Laikas, vieta ir pojūčiai.
Neabejojama, kad VISI „SvetL“ PROGRAMŲ DALYVIAI pavyks.

Tuo pačiu „būdu“ jūs suformosite ir „perduosite“ savo reikšmingus norus, jau
esančiui Kompleksui, pakoreguodami tai, kas bus realizuota preš jūsų akis (tikiuosi
- suprasdami, ką darote). Dar kartą Tvirtai pabrėžiu - VISI JŪSŲ
„veiksmai“ (sėkmingi ir NĖ sėkmingi) turėtų būti įrašyti į jūsų stebėjimo žurnalą. Tai
bus Neįkainojama INFORMACIJA ir ne tik JUMS.
Norėčiau įspėti PAGRINDINĮU - kad jei jūs, pavyzdžiui, PRADĖTumėte
„eksperimentuoti“ su «duonos medžiu», ketindami gauti „Sviesto ritinius“ ar su
Erškėčiu, norėdami, kad jis taptų, pavyzdžiui, ROŽE, tada nei „bulkučiu“, nei
„kvapnios, arbatos rožių“ „Negausite ….“ Ir nerekomenduojama „eksperimentuoti“
su suaugusiais ąžuolais, bandant juos padaryti, pavyzdžiui, obelimis. „Galima būti
difuzuoto“ ir per trumpą laiką. Visada atsiminkite - augalai GYVŪS.
Jei nerasite atsakymo, klausimų, kuriuos turėsite (ir jie natūraliai iškils) skyrelyje
„MŪSŲ INSTRUKCIJA -„ Gyibės šaltiniai 1–10 “, atsiųskite juos (ir nebijokite).
Mes diskutuosime ir pateiksime rekomendacijas dėl taikymo. JŪS VISI - SU „SvetL“
- „FLORA“ kompleksais - panašiai mąstantys žmonės ir KŪRĖJAI į gera.
Prisiminkit tai.
Papildomas žodis nuo Nikolajaus Levashovo.
Dar mūsų protėviai skyrė dvi sąvokas - PROTAS ir PROTINGAS (išmintingas)!
Ir, jų supratimu, šios dvi sąvokos iš esmės skyrėsi viena nuo kitos, nors šie du
žodžiai turi tokią pačią šaknį kaip PROT! Materija, suvokusi savo egzistavimą,
įgyja būtent PROTĄ! Ir tik KADA – PROTO TURĖTOJAI PASIEKIA NUŠVIETIMĄ
ŽINIOMIS, tik tada atsiranda PROTINGUMAS (IŠMINTINGUMAS)!!! Gebėjimas
mąstyti dar nereiškia protingumo (išmintingumo) būsenos, kai Žmogų nušviečia
žinojimas, žinojimas apie gamtos dėsnius, iš kurių jis
gimė! Tik PROTO pavyzdžių kiekvienas mūsų laikų
žmogus gali rasti daugybę. Pakanka atkreipti dėmesį į
ekologinę katastrofą, kuri yra žmogaus, kuris turi
protą, bet neturi protingumo (išminties),
veiksmų rezultatas!
Kai besivystantis PROTINGUMAS (IŠMINTINGUMAS)
išeina į supratimo lygmenį pačios Gamtos, jos
mechanizmų ir principų, ypač - gyvosios Gamtos,
PROTINGUMO (IŠMINTIES) NEŠĖJAS, tampa
kuriančia pradžia, ir jie pradeda papildyti vienas kitą,
sukurdami nuostabią harmoniją! Ir būtent šioje
harmonijoje yra VIENINTELIS KELIAS, kuriuo turi eiti
protingo (išmintingo) gyvenimo vystymasis,
nepriklausomai nuo to, kokią formą jis turės ...

Ir viliuosi, kad rezultatai, kuriuos jau pavyko pasiekti, ir kuriuos MES KARTU
PASIEKSIME, pasitarnaus ĮRODYMAMS TO, KAD TOKS KELIAS ĮMANOMAS.

Tęsinys …

