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Conform înţelegerii pe care o am în acest moment

Electronul sufletul protonului

https://www.youtube.com/watch?v=yFoXW81gJP0
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Mr Keshe - Înţelegeţi că ce urmează a fi explicat va bulversa toată lumea cunoscută a fizicii
plasmei, toate cunoştinţele în lumea prezentă a fizicii.
În fizică nucleară am acceptat divizarea (dezintegrarea) 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. Am asumat că neutronul este o
plasmă ca aceasta:

Neutronul are un centru de forţă a câmpurilor, ceea ce noi numim gaura neagră a
neutronului, unde forţele câmpurilor trebuie să ţină structura neutronului în sine.
Ceea ce se întâmpla de fapt este ca, electronul este sămânţa centrală a neutronului. Acesta
străpunge şi îşi ia locul. Este mic ca dimensiune dar păstrează o poziţie constantă faţă de
centru.
Partea cea mai mare poarta majoritatea masei, iar partea cea mai mică poarta cea mai
puternică masa (câmpurile cele mai puternice).
Deci ceea ce vedem ca şi creaţie a electronului, este punctul central al neutronului.
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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.
Deci sufletul părăseşte trupul când inima se opreşte, deoarece mediul, presiunea câmpului
gravitaţional şi magnetic care îl ţine şi îl alimentează nu mai este acolo şi sufletul trebuie săşi găsească o nouă poziţie prin divizare (separare).
Cu sistemele fotografice pe care le avem putem vedea plecarea sufletului omului, prin creier,
în mod continuu. În viitor vom putea indica exact momentul.

Trebuie să rescriem sau să completăm cărţile de fizică.
Am asumat ca neutronul se divide într-un proton şi un electron dar niciodată nu ne-am
explicat ce era înăuntru, ceea ce s-a divizat.
Acum pentru prima dată putem explica.
Electronul trebuie să fi avut propria lui existenţă înainte de divizare. Cum se face ca toţi
electronii au aceeaşi putere?
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Am ştiut răspunsul de acum 40 de ani şi acum,
pentru că v-am educat şi voi ştiţi răspunsul.
De fapt ce stă în mijloc, ceea ce numim suflet, ce
este alcătuit din câmpuri puternice, devine electron.
Ceea ce vedem ca energie care se degaje în exterior,
este deschiderea pentru trecerea electronului.
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.
Pentru prima dată înţelegeţi ce este un electron, de unde vine, care este originea lui, nu
acceptăm pur şi simplu ca un neutron şi un proton se divid şi apoi se divid din nou şi din nou.
De acum încolo adăugăm un nou capitol la tehnologia plasmatică nucleară.
Deci diviziunea apare ori de câte ori condiţiile mediului înconjurător se schimba, sau absorb.
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.
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).
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Primul are viteza mare şi putere mare. Şi dacă înţelegem este noul mod de a călători cu
viteze mari, dincolo de imaginaţia noastră. Voi dictaţi direcţia şi viteza curgerii, traiectoriei.
Aşa puteţi în spaţiu să lansaţi pachete de energie , informaţii , orice altceva, de pe o navă
spaţială.
Deci am dezvoltat un nou sistem de călătorii spaţiale şi un nou sistem de comunicaţii
spaţiale (instantanee) şi un sistem inepuizabil de energie.
Cu noua tehnologie putem absorbi şi ne putem racorda la energiile Universului
(https://www.youtube.com/watch?v=K-JBP8Smuac&feature=youtu.be )
Dacă vă amintiţi, când am operat reactoarele dinamice, miezul central nu a fost niciodata
gasit. Crearea atat de mult a câmpurilor a forţat evacuarea, incât nu a mai existat materie.
Deoarece puterea câmpurilor a fost atât de mare încât nu a mai permis nici un alt proces.
Acum înţelegeţi. Gradual fizica plasmei devine foarte
uşor de înţeles.
Puteţi direcţiona aceasta în orice vă place. Nu se va
distruge, dar va elibera o asemenea cantitate de
energie, încat entitatea nu o va putea accepta şi va
crea o noua dimensiune.
John – Am pierdut cea mai importanta parte a expunerii.
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Electronul sufletul protonului
Keshe - 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.
Iar prin schimbarea câmpurilor din acest mediu, centrul se separă şi din echilibrul energiei
rămase acolo se formează protonul , iar ce iese din centru este electronul, cu putere mare,
care continuă cu o traiectorie întâmplătoare.
Dacă ne uităm, înţelegem că de fapt toate trei sunt la fel.
În viaţa omului când circulaţia sângelui, care înconjoară creierul, se schimbă datorită defectării
sau opririi inimi, mediul se schimbă şi forţează eliberarea sufletului într-o nouă dimensiune,
asemănător cu electronul.
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.
Deci în toate cele trei situaţii procesul este asemănător.
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Acesta este un nou capitol în cartea de fizică. Tehnologia plasmei este următoarea treaptă ,
după fizică atomică şi fizică nucleară.
Acum intrăm în interiorul nucleului şi avem de face cu câmpuri.
Aceasta va şoca lumea fizicii nucleare.
Nu numai că arătam că neutronul este o plasmă, că protonul este o plasmă şi electronul este
tot o plasmă, dar arătam naşterea electronului, protonului , arătam unde se află.
Centrul însuşi , datorită schimbării forţelor din jur, este eliberat instantaneu şi încercând săşi găsească un nou echilibru si crează o noua viaţă.
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.
Este la fel cum se crează viaţa pe această planetă şi în univers.
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.
Şi cu aceasta deschidem o nouă eră în lumea păcii . Cu aceasta putem elibera atât de multă
energie căci nici o armă făcuta în prezent de om nu-i va putea face faţă.
Centrul goleşte toată energia din fiecare element.
Acum înţelegeţi.

