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Conform îţelegerii pe care o am în acest moment
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Conversia campurilor in materie
https://youtu.be/CznAvUPj9v0?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=4895
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• Dacă vă amintiţi, am făcut o placă de Cu nanoacoperita şi o placă de  Zn, am creat un mediu 
de apă sărată, iar câmpul dintre plăci a fost cel de carbon, ducând la atracţia C din 
atmosferă, carbon care în combinaţia cu oxigenul din apă a produs CO2. 

• Am văzut acelaş test făcut de Peter, fără lichid. Peter a făcut două miezuri (1 şi 2)  şi GANS de 
aur pe care la pus lângă cele două miezuri.

• Şi ne-a arătat că pe placa, pe care a plasat-o în mijloc, a obţinut materiale. Peter a crezut că 
GANS-ul de aur nu a fost suficient de pur, pentru a produce aur, dar nu a înţeles. Ce s-a 
întâmplat de fapt am mai explicat. Dacă vă uitaţi la geologia Pământului vedeţi diferite 
straturi sub pământ. Aceste straturi, fie nisip, fie aur, fie orce altceva, au apărut din 
interacţiunea câmpurilor Pământului cu câmpurile Soarelui.

• . 

https://youtu.be/CznAvUPj9v0?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=4895


Conversia campurilor in materie

• Această interacţiune nu crează numai H, O, N, C , cum am văzut şi care duc la crearea 
aminoacidului, este un spectru larg de câmpuri care duc la crearea de aur, zinc şi alte 
materile pe care nici nu vi le inmaginati.

• Ceea ce a făcut Peter este că a creat o condiţie de  mediu, cu gansul de aur (în locul apei 
sărate) şi în acel mediu s-au creat acele materiale pe care campurile au putut sa le extraga 
din câmpurile acelei plasme care a fost creată din atmosfera Pamantului.

• Deci a creat materie fizica din campurile Universului. Asta va trebui să faceţi în spaţiu. Asta 
vă învăţ de ani de zile. Producţia materialelor din câmpuri, conform emoţiilor omului.

• Deci din interacţiunea câmpurilor celor două miezuri şi a câmpurilor GANS-ului de aur, care 
crează limitarea (cerinţa) la nivelul metalelor (dictează limitele).

• Dacă vă uitaţi la masa atomică a câmpului plasmatic al  aurului (197) şi înţelegeţi divizarea lui 
în protoni, neutroni şi electroni şi analizaţi materialele produse , confirmate de analizele de 
laborator, veţi vedea că fac parte din acel spectru.



Conversia campurilor in materie
• Deci în primul caz am creat GANS-uri şi în al 2-lea materie,  din câmpuri.
• Deci dacă creaţi câmpurile corecte în spaţiu aveţi materia de care aveţi nevoie.
• Conversia energiei câmpurilor emoţiilor în materie, care a fost visul omenirii, vi l-am adus pe 

masă.(Dl Keshe )
• În primul caz conversia s-a făcut în starea gazoasă iar în a 2a în stare materială.
• Dacă aţi înţeles, tot ce ne trebuie este să facem GANS-uri, pentru a le pune în cele două 

miezuri şi să facem un GANS de o energie corectă pentru a crea mediu. Şi, prin transferul de 
energie dintre cele doua miezuri, putem absorbi energia plasmei materiei Universului. Ce 
doriţi 10 Kg de aur sau 2Kg de fier ? Depinde de voi şi de unde sunteţi în spaţiu.

• Priviţi ce avaţi aici 

• Acesta este sufletul omului, acestea sunt emoţiile omului iar acesta este rezultatul. Am văzut 
în fizicalitate cum sânul se schimbă, este un control al emoţiilor prin câmpuri.(Prezentarea 
făcută de Dr.Rodrigo la Roma) Câmpurile sufletului nu se schimbă, sufletul este veşnic. Puteţi 
pune diferite emoţii , în mijloc, filtrând câmpurile şi veţi putea crea diferite materiale.

• Dacă înţelegeţi: sufletrul omului - puterea dorinţei - şi vă dă materialul dorit.



Conversia campurilor in materie
• Aşa vă veţi hrăni singuri.
• Am explicat asta membrilor Consiliului Mondial , puteţi ridica mâinile şi să hrăniţi lumea întreaga.
• Pentru că ei nu trebuie sa arate orez, carne sau cartofi, dorinţa de a hrăni  eliberează energia la 

nivelul de absorbţiei a omului. Ei au în puterea lor transferarea energiei în hrană pentru naţiuni.
• Şi mai au puterea că, atunci când decid şi când îşi doresc,ca şefii ai statelor acestei planete, Pacea 

Lumii, se va face. Ei sunt liderii şi dorinţa lor este o comandă (poruncă). Dar ei trebuie să decidă, 
atunci când vor avea suficientă încredere în sine, să facă ca acestea să funcţioneze.

• Şi dacă faceţi un pas mai departe în acest sens……..

• ……veţi vedea şi sufletul elementelor, dar asta omul o va înţelege în viitor.
• Şi atunci nu va mai trebui să faci materie, vei întreba sufletul materiei, vei adăuga puterea ei la 

ceea ce ai nevoie şi ea îţi va furniza ceea ce doreşti, atâta timp cât nimic nu este prestabilit în
detrimentul vieţii celui ce doreşte.

• Este inutilă o tonă de aur, când toţi aleargă după tine ca să te omoare, pentru a-ţi lua aurul.
• Nu ar serivi nici unui scop, am scăpa doar de sufletul tău, dar asta este o crimă şi nu putem face .



Conversia campurilor in materie
• Înţelegerea totalităţii este coloana vertebrală a cunoaşterii spaţiului.
• După cum am mai spus, unii se păcălesc singrui iar alţii păcălesc pe alţii şi pe ei înşişi.
• Am văzut prostia unei femei, care a încercat să capete faima sufletului (presentă fizică din Comunitatea 

Universală ), care era în încapere şi care a ras în felul său. “Nu i-ai învăţat suficient de bine, mai bine ai aduce un 
învăţător (master)’’ . Astfel că învăţătorul (master) este aici pentru a preda bine de acum înainte. Şi învăţătorul 
(master) ştie cum să predea şi cum să te pice la un examen.

• De acum vom preda ca profesori (master) şi nu ca mesageri.

• Traducerea cuvantului “master “, dupa Google:
• administrator
• căpitan
• comandant
• conducător
• director
• director de colegiu
• doctor
• domn
• domnul
• dumnezeu
• învăţător
• licenţiat
• maestru
• meşter
• patron
• profesor
• proprietar
• şef
• stăpân
• stăpânitor



Experimentul lui Peter
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