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OTAK SEBAGAI PUSAT PROCESSOR
DILUAR PIKIRANMU, TIDAK ADA TEMPAT UNTUK

MEMBANGUN PERTAPAANMU YANG TENANG



OTAK SEBAGAI JAGAD 
KECIL

BESARNYA DANA PENELITIAN OTAK
BELUM MENJAMIN TIDAK KEMBALI SELFISH 

LAGI
Beratnya 2,5 % dari berat tubuh

20 %  darah bersirkulasi dalam otak

Pembuluh darah otak panjangnya 2000 km

Jumlah Sel 10 pangkat -11

Setiap Sel mempunyai kontak dengan 1000 – 15.000 
Synaps

Bisa mengatur 150 triliun variable.



SELFISH BRAIN
BERTELUR DI DAERAH BASAH, SETELAH MENETAS 

MENYERAHKAN PADA ALAM

Nyamuk Katak



EVOLUS EGO- MENUJU ECO-CENTRISME
MENJADI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM

SEMESTA





DEKADE OTAK

Brain decade (1990-1999) diprakarsai Amerika Serikat dengan biaya besar-besaran
juga masih belum jelas hasilnya otak manusia setelah terjadi Self Actualization homo
sapiens/altruistic atau kembali berperilaku seperti nyamuk dan katak, satwa yang bertelor
di tempat basah membiarkan setelah menetas diurus oleh alam.

Mengapa tidak mulai dengan pendidikan “To the mind that is still, the whole
universe will surrender” menuju BEJO SESARENGAN, Rahmatan lil Alamin.

Perbedaan agama dan kepercayaan diharapkan ikut menjaga sesuai visi dan misi
universalnya dan paling sedikit jangan sampai menjadi sumber in-toleransi.

Munculnya Psychology of Compassion bisa menjadi jalan keluar dan bisa diharapkan
hasilnya dituangkan dalam angka-angka supaya bisa disebut ilmiah seperti IQ

Nasehat kuno ‘anggur yang sama pun dirasakan berbeda oleh 3 Orang Bijak’.









PERKEMBANGAN PENELITIAN
EKSOSOME 
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Cara kerja Exosome dan Vaksin adalah menggunakan sistem imun tubuh

kita guna melawan virus yang masuk kedalam tubuh, masing- masing

dengan cara kerja yang berbeda.

Sebelum kita bicarakan sistem imun tubuh kita, mari kita baca ulang

tulisan dari Charles Darwin, British naturalist : “it is not the strongest of the

species that survives, not the most intelligent; it is the one most adaptable

to change.”

Kita tahu bahwa virus dan bakteri sudah menghuni bumi sejak 3,5 
milyar tahun yang lalu di saat bumi masih panas (bumi terbentuk 4,5 
milyar yl.) dan mereka terbukti mampu untuk beradaptasi dengan
perubahan yang terjadi hingga saat ini, adapun manusia sendiri
baru menghuni bumi sekitar 7 juta tahun yang lalu. 



Dinosaurus sebagai mahluk yang terkuat punah karena tidak mampu
beradaptasi dengan perubahan, manusia sebagai mahluk yang memiliki
inteligensi tertinggi harus sangat berhati2 agar bisa tetap beradaptasi dengan
perubahan yang terjadi selama pandemi Covid-19. 

Bagian tubuh kita yang mampu beradaptasi terhadap infeksi virus Covid-19 
adalah sistem imun tubuh, dan ini merupakan bagian tubuh yang terpenting
serta menjadi benteng pertahanan bagi tubuh kita. (Fig 1.) 

Sistem imun tubuh terdiri atas dua jenis yaitu : 



1. “innate immunity”: sel basophil, eosinophil, neutrophil, mast cell, natural killer cell 

2. “adaptive immunity”: macrophage, dendritic cell, limfosit B dan T cell Sistem imun “adaptive” 
inilah yang mampu beradaptasi untuk melawan berbagai varian virus yang masuk kedalam tubuh
kita. 

Virus di identifikasi sebagai antigen yang spesifik oleh sel dendritic atau “antigen presenting 
cell/APC”, dihambat replikasinya dengan interferons selama 7 – 10 hari, sehingga cukup waktu
untuk dipresentasi ke limfosit B, selanjutnya limfosit B akan memproduksi antibodi spesifik. 

Antibodi spesifik ini mampu melawan virus berikutnya yang masuk kedalam tubuh, tetapi karena
proses ini jelas memerlukan waktu, maka limfosit B juga membentuk “memory cell” yang mampu
bereaksi lebih cepat terhadap virus spesifik yang sama di kemudian hari.

APC ini juga mempresentasikan virus yang telah dihambat replikasinya ke sel macrophage dan 
“natural killer” limfosit T untuk dieradikasi. Dasar pemikiran vaksin adalah memperkenalkan
antigen virus kepada dendritic cell, agar APC ini dapat mendorong sistem imun tubuh secara aktif
membentuk antibodi spesifik dan memory cell, sehingga bisa berperan baik dalam ranah
pencegahan maupun oengobatan infeksi.
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RELEASE (LEPASKAN) & DAMAIKAN 
EMOSI NEGATIF - SLOW MOTION 

MOVEMENT”
(DR ANWAR WARDY WARONGAN SP.S)

.Getarkan frekuensi tubuh anda lebih tinggi untuk memerangi
virus

Mereka yang mengetahui tentang "gelombang energi" akan
memahami bahwa :Virus Covid-19 memiliki getaran frekuensi
5,5 hz dan virus itu akan mati pada frekuensi diatas 25,5 hz.

Untuk manusia dengan getaran frekuensi yang tinggi, infeksi
adalah iritasi ringan yang akan segera hilang dengan
sendirinya.

Jika kita memiliki getaran frekuensi rendah, ini bisa jadi
disebabkan karena :- Ketakutan- Kecurigaan- Kecemasan-
Ketegangan- Kecemburuan- Kemarahan- Kebencian -
Keserakahan- Rasa Sakit- Stress- Fobia



Jadi kita faham mengapa getaran frekuensi kita harus lebih tinggi, sehingga frekuensi yang lebih
rendah tidak melemahkan sistem kekebalan tubuh kita.Frekuensi bumi saat ini adalah 27,4 hzTetapi
ada tempat-tempat yang getaran frekuensinya sangat rendah seperti:- Rumah Sakit- Pusat 
Rehabilitasi - Penjara- Ruang bawah tanahdan lain-lain.Disitu getaran frekuensi turun menjadi 20 
hz, atau kurang.Bagi manusia yang getaran frekuensinya rendah, virus menjadi berbahaya, 
misalnya ketika merasakan:- Nyeri: 0,1 hingga 2 hz,- Takut: 0,2 hingga 2,2 hz,- Iritasi: 0,9 hingga
6,8 hz,-

Kebisingan: 0,6 hingga 2,2 hz,- Kebanggaan: 0.8 hz,- Superioritas: 1.9 hz.Getaran frekuensi yang 
lebih tinggi di sisi lain adalah dari perilaku berikut:- Kedermawanan: 95 hz- Syukur: 150 hz- Welas
asih: 150 hz atau lebih- Menyayangi semua makhluk hidup: 150 Hz atau lebih,- Cinta kasih tanpa
syarat: 205 hz,- Tertawa bahagia: 500 hz.Apa yang membantu kita dapat bergetar lebih tinggi
lagi...?Ini dia..!- Berdo'a- Mencintai- Tersenyum- Bersyukur - Berterima-kasih- Bermain- Melukis-
Bernyanyi- Menari- Yoga- TAI CHI- Meditasi- Berjalan dibawah sinar matahari- Berolahraga-

Menikmati alam.Dan jangan lupa...!Getaran frekuensi "DOA" adalah dari 120 hz hingga 350 
hz.🤲🏻👍Jadi, bergembira, bermain, tertawa, saling mencintai dan menyayangi, bermeditasi, 
bersyukur, dan berdoa, maka menjadikan getar frekuensi tubuh kita meninggi.Sehingga tubuh kita
bisa memproduksi hormon antibodi yang optimal hingga bisa melawan virus dengan sempurna. 
Sumber asli informasi ini berasal dari buku "Power Vs Force"Berdasarkan tesis Dr David R. Hawkins 
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