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Virgil Brudaru
Conform înţelegerii pe care o am în acest moment

https://www.youtube.com/watch?v=gcym1j53g2Q


Recapitulare
Electronul sufletul protonului ( https://www.youtube.com/watch?v=K-JBP8Smuac&feature=youtu.be )
Divizarea neutronului datorita conditiilor interne si externe ( https://youtu.be/L9gEgLbS0Po )

Transformarea neutronilor in protoni si a protonilor in neutroni ( https://youtu.be/vsl0qDV57BI )

• În fizică nucleară am acceptat divizarea  unui neutron într-un proton şi un electron şi am 
acceptat pierderea unei cantităţi de energie.

• Nu am înţeles exact ceea ce este în interiorul neutronului.
• Electronul trebuie să fi avut propria lui existenţă înainte de divizare. 
• Neutronul este o entitate dinamică, el trebuie să aibă un câmp de forță central, ceea ce noi 

numim gaura neagră a neutronului, care să mențină structura neutronului în sine. Acesta 
este electronul, este sămânţa, este punctul  central, este sufletul neutronului. Acesta 
străpunge şi continuă cu mare viteza pe o traiectorie întâmplătoare, pastrand o anumita 
distanta . Este mic ca dimensiune dar poarta cea mai puternică masa plasmatică (câmpurile 
cele mai puternice). 

• Partea cea mai mare din divizare, protonul,  poarta majoritatea masei.
• Ceea ce vedem ca energie care se degaje în exterior, este deschiderea pentru trecerea 

electronului (explozia).

•

https://www.youtube.com/watch?v=K-JBP8Smuac&feature=youtu.be
https://youtu.be/L9gEgLbS0Po
https://youtu.be/vsl0qDV57BI


Recapitulare

• Sistemul trebuie să se refacă şi să-şi găsească un nou echilibru şi electronul îşi  va găsi, din 
nou, un nou centru, până când energiile din mediul înconjurător se vor schimba.

• La fel şi protonul. De aceea nu este mare diferenţă între proton şi neutron , pentru că doar 
centrul îi lipseşte , dar prin rotaţie şi interacţiuni de câmpuri crează un nou centru şi procesul 
continuă.

• Daca un neutron se divide intr-un proton si un electron, energia degajata plus energia din 
mediu duce la transformarea unui proton in neutron.

• Asa se intampla cu hidrogenul cant trece din deuteriu in tritiu, in cele mai multe cazuri.
• In acest proces se produc continuu protoni din neutroni si neutroni din protoni.
• Plasma este dinamica, se schimba continuu, se absorb si se degaja campuri, energie. 
• Vedem asta clar in reactoarele nucleare. Fuziunea interatomica a energiilor. 



Recapitulare

• Deci diviziunea apare ori de câte ori condiţiile de mediului se schimba. În aceste condiţii 
câmpurile GANS-urilor materiei neutronului , care ţin sub presiune centrul, se schimba şi da 
centrului posibilitatea de a fi eliberat , forţează eliberarea.

• Neutronul se divide datorită condițiilor interne , dacă condiția din interiorul centrului se 
schimbă în raport cu mediul acestuia.

• Neutronul se divide datorită condițiilor externe, dacă mediul înconjurător se schimbă.
• Neutronul se divide datorită ambelor condiţii, când totalitatea intrărilor și ieșirilor nu sunt în

echilibru, în raport cu mediul.
• Procese asemanatoare ( paralele ):
• La fel şi cu sufletul omului, care părăseşte corpul ,în momentul morţii, datorită slăbirii 

forţelor câmpurilor din jur care trebuie să-l ţină, datorită pierderii ritmului cardiac de către 
vasele de sânge din jurul creierului. Acest suflet în sine devine centrul unei alte creaţii.

• Dacă vă uitaţi la structura miezurilor  rotitoare, care au un centru (golul care se formează în 
centru), au câmpurile înconjurătoare şi apoi au starea de GANS şi materie şi prin rotaţie 
crează un centru asemănător sufletului din centrul creierului omului , acum înţelegem că şi 
centrul neutronului este asemănător. Dacă vă aminti, unii dintre noi care au experimentat 
reactoare cu trei miezuri, au descoperit că unele miezuri au dispărut sau le-au pierdut.A fost 
acelaşi proces în care forţele campurilor din jur au forţat procesul de eliberare.

• Aşa a fost creat şi Universul nostru. Când punctul central al Unicos-ului, un alt neutron care 
s-a divizat , s-a poziţionat, vedem Universul nostru. La fel şi celălalt . Acolo este un amestec, 
nu are prea mare putere dar are volum mare (masa). 

• Dacă ne facem nava spaţială ca centru, cu masive forţe în jur şi dictăm eliberarea pe o 
anumită direcţie, putem călători  în Univers dincolo de imaginaţia omului şi într-acolo ne 
îndreptam.



Purificarea si Intensificarea Campurilor prin Filtrarea Plasmatica
( https://youtu.be/sUZVkGRyv9Y )

• Dl Keshe face referire la două incidente: 
- Primul având loc acum 2-3 ani în golful Persic în care au fost implicate submarine Izraeliene 

care aveau femei în echipaj.
- Şi al doilea, probabil, cel din Marea Neagră cu distrugătorul Donald Cook. în care un avion 

rusesc a simulat atacuri asupra navei paralizate funcţional.
• Dl Keshe - Avioanele au creat un câmp care au înconjurat zona şi apoi cel din zonă s-a mutat 

în afară, s-a eliberat, pe traiectoria dorită, așa cum un electron controlează mărimea 
protonului și poziția acestuia.

• Noua tehnologie spațială are nevoie de asta, deoarece atunci când călătorim în spațiu,
trebuie să fim izolați (protejaţi). 

• Dacă aceasta este nava spațială și voi călătoriți în acea direcție, câmpul plasmatic pe care îl 
întâlniţi este ca și un virus, să spunem ca și HIV, sau un alt virus.

• Ceea ce aveți nevoie pentru a trece prin el, pentru a-l atrage sau a fi afectat de el, dar într-un 
fel eliberându-vă singuri la mare viteză, într-o direcţie diferită,  îl înconjurați cu propriul 
vostru sistem, îl încapsulați.

• În același timp creați o direcție de mișcare.

https://youtu.be/sUZVkGRyv9Y


Purificarea si Intensificarea Campurilor prin Filtrarea Plasmatica

• Dl Keshe - Trebuie să vă amintiți că în fizica plasmatică, în tehnologia spațială, nava voastră 
se află întotdeauna la sfârșitul cozii, nu ca în industria aeronautică prezentă, în care vedem 
coada după navă, iar navă se află în fața ei.

• Aceasta este ceea ce trebuie să cunoaștem și să utilizăm pentru aplicații pașnice pe această 
planetă.

• Noi putem practic anula orice tehnologie prezentă, deoarece există un factor, un mare 
element în asta. Și acesta este... voința omului este Pacea și acea Pace transportă semnătura 
acestui sistem.

• Ceea ce înseamnă că nici un rău nu se poate face. Puteți furniza sisteme spațiale în interiorul 
oricărei nave aeriene.

• Acum înțelegeți totalitatea muncii Fundației Keshe. Acum înțelegeți cum adăugăm gratuit la 
cunoaștere. Cum adăugăm direct și corect la cunoştinţele ştiinţifice ale omului.



Purificarea si Intensificarea Campurilor prin Filtrarea Plasmatica

• John - Este acesta asemeni principiului bilocației?
• Dl Keshe - Este un singur loc pentru unul singur. Nu puteți fi în două locuri.
• Dacă vă uitați la el este ca și funcționarea unui tun, când proiectilul este în interior.
• Dar de această dată proiectilul nu este dăunător, deoarece fiind o energie echilibrată, voi 

creați doar un echilibru în mediu.
• John - Atunci când sufletul miezului Caroline, sau al 

unui electron, iese dintr-un neutron, o anumită 
informație rămâne acolo, în neutron, nu-i așa?

• Dl Keshe - Dar nu este la fel, nu-i așa? Deoarece 
atunci când spui că te afli în două locuri, trebuie 
să fie exact la fel.

• Altfel vă lăsați corpul într-un loc și sufletul în altă parte.
• John - Dar se poate regenera un al doilea neutron 

din protonul care a rămas.
• Dl Keshe - Se poate face. Se poate, dar nu este același.
• John - Deci se va regenera un centru, iar acel centru ar putea fi diferit.
• Dl Keshe - Voi luați plasma, o lăsați să se centralizeze și scoateţi afară pe cel mai puternic .
• Din nou, faceți aceiași filtrare. Voi filtrați după putere, după puterea mai mare.
• Puteți repeta, repeta, repeta, până când atingeți puterea sufletului, să spunem, a galaxiei.
• Apoi dacă puneți această nouă putere în interiorul reactoarelor voastre, acum puteți 

călători la puterea necesară, de la o galaxie la altă galaxie.



Purificarea si Intensificarea Campurilor prin Filtrarea Plasmatica

• Dl Keshe - În viitor omul va înțelege, acest proces al divizări și divizării.
• Am explicat ieri sau cu o zi înainte, când a fost vorba de creier și crearea câmpurilor și partea 

de creier care ia cele mai slabe câmpuri, astfel că centrul rămâne și cel mai puternic devine 
sufletul.

• Este același proces de înțelegere şi dacă mergeți, mai departe, deci dacă omul devine din ce 
în ce mai inteligent, astfel că el să împingă pe mai departe, pentru a-l păstra pe cel mai bun, 
pe cel mai puternic, atunci atingeți o poziție din care puteți călători între Universuri.

• Aceasta este o învățătură pentru sufletele noastre, în dimensiunea Universului, sau a 
Comunității Universale.

• Sunt cei ce au atins nivelul noii înțelegeri și acestea sunt explicații pentru ca ei să poată 
merge la alt nivel.

• Pentru om este un pasaj prin care trebuie să treacă.
• Nu uitați, când învățați limba universală, când învățați cunoașterea Universului, voi învățați 

totalitatea.
• Când noi predăm, fiecare ia din cunoaștere conform cu nivelul lui de înțelegere.
• Ceea ce noi explicăm, ceea ce este aici, este calea de a curăța din ce în ce mai mult.
• Asta este important, deoarece acum voi puteți curăța, noii combustibili, pentru tehnologia 

spațială.
• Deci ceea ce faceți, este să continuați să considerați acesta ca fiind un nou neutron , dintr-o 

serie de neutroni . Este o nouă structură obţinuta printr-o filtrare plasmatică. O putere mai 
mare, mai adâncă și mai adâncă.

• Și apoi când ajungeți la nivelul câmpului de forță central al Universului, acela este 
momentul când vă întoarceți la Univers.



Purificarea si Intensificarea Campurilor prin Filtrarea Plasmatica

• Dl Keshe - Acum înțelegeți logica explicațiilor de săptămâna trecută.
• Acum vedeți filtrarea. Acum înțelegeți când am spus că mergem mai adânc în profunzimea 

cunoașterii.
• Atât timp cât nu deveniți de aceiași putere cu cea a centrului, nu există altă cale.
• Cum am spus păsările cu păsările, vulpile cu vulpile.
• În acest moment nu ați atins totalitatea câmpurilor de forță gravitaționale, ale centrului 

galaxiei, centrului Universului și centrul a ceea ce eu numesc Unicos.
• Deci în acest fel acum înțelegeți. Aceasta este o filtrare.
• Aceasta este o înțelegere, dar în același timp, deoarece acum puteți înțelege asta, o puteți 

aplica în diferite moduri.
• Este aceiași cunoaștere, depinde ce vreți să faceți cu ea. Să o utilizați pentru viteză, pentru 

transport, pentru comunicații în mici pachete, pentru protecţie.
• Acestea sunt părţi ale tehnologiei pentru adâncul spațiului.
• Deoarece așa cum am spus, sunt un maestru în lumea fizicii și a tehnologiei plasmatice, eu 

vin de la creator și vă învăț la fel.
• Este datoria omului să înțeleagă.
• Această cunoaștere nu a fost niciodată deschisă omului, dar dacă așa cum am spus, vă luăm 

în spațiu, trebuie să înțelegeți regulile spațiului, cum să vă protejați singuri, cum să fiți 
capabili să călătoriți. 

• Adâncul spațiului, dacă-l abordați prin noua cunoaștere, este disponibil.
• Dacă considerăm  distanța ridicolă de 100.000 de ani lumină...Dumnezeu știe ce! De unde au 

venit cu aceste nonsensuri?



Purificarea si Intensificarea Campurilor prin Filtrarea Plasmatica

• Dl Keshe - Deoarece ei niciodată nu au avut sensul adânc al adevăratei cunoașteri a fizicii și 
plasmei Universului.

• Acum noi le avem.
• Călătoria spațială de la o galaxie la alta, dacă înțelegeți filtrarea, este pentru cunoașterea 

omului, o problemă de milisecunde.
• Acum mai vreți să călătoriți 100.000 de ani lumină?
• Dar prima dată trebuie să înțelegeți etosul acesteia, că este o aplicație pașnică.
• V-am învățat dezvoltarea noului reactor spațial și a navei spațiale, în ultimele câteva zile, 

într-un mod foarte profund.
• Există cei ce pe care i-am atins și i-am învățat și le binecuvântez sufletul, deoarece au înțeles 

foarte repede.
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