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Curgerea energiei
01:17:37 - 01:43:03

• Wolfgang de pe Livestream, vrea să știe modul cel mai bun pentru a obține curgerea energiei
de la Suflet înspre corp. El spune: Am încercat să simt și să-mi imaginez curgerea, dinspre
câmpul unificat plasmatic spre Suflet, apoi spre inimă și corp.
• Dl Keshe: - Trebuie să înțelegeți, să analizăm asta. Mulți dintre voi ați încercat să înțelegeți
curgerea energiei, încercând să reproduceți asta, încercând să vedeți cum puteți face așa
ceva, adică să obțineți curgerea energiei prin corpul vostru.
• Întoarceți-vă la lecții, ați fost învățați asta. Curgerea energiei, cum curge energia? Cum curge
sângele în corpul vostru? Și de ce o anumită parte a sângelui curge într-o anumită direcție? Și
de ce anumite celule ale sângelui, sau ale limfei, merg înspre o parte, doar pentru că ele vor
să fie parte a structurii spre care călătoresc.
• Corpul nu irosește timp și energie, trimițând o celulă care este pentru creier, înspre vârful
degetelor de la picioare, ca apoi să o aducă înapoi.
• Nu funcționează în acest fel, ci funcționează pe baza eficienței.
• Apoi întoarceți-vă la lecții.
• Transmutarea câmpurilor, pe baza intensității câmpurilor gravitaționale și magnetice, are loc
pe principiul gradientului, curgerea de la gradient superior spre cel inferior.
• Ce numim noi Iubire? Te Iubesc, ( îţi dăruiesc) te alimentez.
• Sufletul vostru asta face cu vârful degetului, sau cu părul de pe capul vostru.
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• Oare, se întâmplă asta datorită poziției creierului care se află mai departe de degetele de le
picioare, sau ceea ce numim de la Sufletul omului de fizicalitatea acestuia, care dictează ce
energie trece prin el și cum are loc curgerea lichidului?
• Sau are de a face cu gradientul de intensitate a câmpului?
• Dacă sunteți în contact cu anumite parți ale corpului, cu celulele voastre, ar trebui să fiți
capabili să faceți asta.
• Deci dacă vreți să realizați un transfer pe bază de gradient, întoarceți-vă și înțelegeți care
este intensitatea Sufletului vostru, care este intensitatea energie ce vreți să o lăsați să treacă
și încercați să creați poziția prin care să fie inferior (gradientul), încât să-i permiteți Sufletului
să-l alimenteze, dar să fie creat la intensitatea specifică Sufletului.
• V-am spus asta în tehnologia spațială, unde, atunci când
dorim să călătorim în spațiu, creăm un punct imaginar,
cu o anumită intensitate, pe care să-l putem folosi ca și
poziție spre care să ne deplasăm.
• Puteți alege o stea, puteți alege o planetă, dar în
mijlocul spațiului, aveți mai puțin de 1% din Univers materie la intensitatea noastră specifică.
Deci nu vă puteți alegere ceva foarte departe. Voi creați acel punct imaginar, prin
interacțiunea reactoarelor voastre, apoi cu acel punct, încercați să
convertiți energia, prin transferul câmpurilor gravitaționale și magnetice.
• Deci creați atât de multe câmpuri de forță gravitaționale și magnetice aici,
încât să interacționeze cu masa mai mică, a protonului, a electronului.
• Apoi dacă vă amintiți, întoarceți-vă la înțelegerea totalității funcționării
electronului, neutronului, protonului.
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• Există o lățime de bandă în care acest electron se poate mișca, deci dacă o stăpâniți suficient
de mult, el niciodată nu poate intra sub ea, dar îl puteți muta mai departe spre exterior.
• Deci creați un câmp, apoi țintiți acel câmp și o faceți.
• Acum schimbați această navă spațială, acest proton, acest electron, cu Sufletul vostru, iar
acesta cu corpul vostru.
• Unde vreți să mergeți? Ce doriți să schimbați? Ce aduce schimbarea? Este acea schimbare
ceea ce voi doriți?
• Este benefică celorlalte Suflete și celorlalte Suflete ale corpului omului, pentru ca dacă
celulele-și schimbă Sufletul, sau vor să fie în acel Suflet, îi schimbați caracteristicile, puteți
face cancer, iar celelalte celule, celelalte elemente, nu sunt
fericite cu asta, deci nu veți obține schimbarea.
• Nu puteți face ceva din propriul vostru interes, trebuie să o faceți
înțelegând că nu trebuie să-mi rănesc nici măcar propriile
celulele și Sufletele mele împreună.
• Sper că înțelegeți.
• Deci voi decideți asupra transferului de energie, dacă înțelegeți
funcționarea Sufletului.
• Această transmutare a elementelor, acest transport al luminii, deoarece atunci când
transferați o energie, care aparține Sufletului vostru, înseamnă să creați lumină, vedeți
lumina din voi înșivă.
• Este mult de înțeles!
• Când puneți asemenea întrebări, încercați să mergeți adânc în înțelegerea cunoașterii.
• Încercați să vă uitați la întreaga cunoaștere, în totalitate.
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• V-am spus, aveți tot ceea ce aveți nevoie, pentru a călători în profunzimile Universului.
• Rick: - Înainte de a începe explicațiile, Vernie a răspuns lui Wolfgang, că vizualizarea curgerii
este un bun început, că permiterea conexiunii curgerii reprezintă cheia pentru a lăsa energia
ce vreți să fie transmisă, permisă și acceptată.
• Apoi, rezultând de asemenea, unde te conectezi.
• Rick: - În spațiu de exemplu, se pare că acolo unde ne focalizăm este important să ne ducă la
următorul loc, față de unde ne aflăm.
• Dar focalizarea pe ceva îndepărtat este greu de realizat, de exemplu o navă spațială și cu un
sistem stelar, aflat la muți ani lumină depărtare. Cum ne putem interconecta? Trebuie să
vorbim despre forțe foarte puternice dinspre acest capăt, pentru a putea avea acel reactor
central care să fie capabil să ne conecteze cu acel sistem stelar.
• Și dacă ar fi semnalul de la acel sistem stelar prea slab în câmpurile lui, cum ar fi realizată
acea conexiune?
• Dl Keshe: - Adevărul este, că cele mai puternice câmpuri din orice stea, intensitatea lor ca și
câmpuri gravitaționale și magnetice, există în orice celulă a corpului omului.
• Dacă vă uitați la fier de exemplu, în condițiile acestei planete, ale intensității câmpurilor
gravitaționale și magnetice ale acesteia, el este magnetic (magnetul ).
• Există un test: Va fi fierul încă magnetic (magnetul ) în următorul sistem solar?
• Eu mă îndoiesc.
• Deoarece câmpurile gravitaționale și magnetice sunt complet diferite, structura câmpurilor
este complet diferită.
• Fierul nu este singurul material magnetic din Univers, este cea mai mare prostie care a existat
vreodată.
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• Picăturile de apă, moleculele de apă din apă, nu ar exista dacă nu ar fi magnetice și
gravitaționale între ele.
• La fel ar fi lemnul, la fel ar fi Zincul.
• Lumea științifică a devenit atât de ipocrită, încât este de necrezut când ascultați despre ceva
și te întrebi cum pot oamenii accepta asta, atât de mult gunoi.
• Vreți să spuneți că singurul magnet din această lume este Fierul și materialele ce conțin Fier?
• Apoi dacă vă amintiți, ei ne spun că există miezul de fier, și din această cauză avem
magnetism?
• Acum, prin cunoașterea plasmei, pentru ca picăturile de apă să stea împreună, ele trebuie să
fie magnetizate, trebuie să se atragă reciproc?
• Deci cu noua tehnologie, noi putem crea acele câmpuri.
• Și chiar și pentru ca o frunză a unui copac să fie atrasă și să stea cu el, sau ca celulele corpului
vostru să stea împreună, trebuie să aibă câmpuri gravitaționale și magnetice.
• Magnetismul există pentru a le ține împreună.
• Acum înțelegem totalitatea acestora, putem produce câmpurile magnetice.
• Deci suntem atrași înspre sau putem crea o poziție spre care să călătorim?
• Bineînțeles că putem, acum avem cunoașterea.
• Este foarte simplu, dacă sunt printre voi care au o problemă în a vedea cum pot face, un
punct de referință spre care să puteți zbura, atunci când vom publica reactoarele spațiale
Chinezești, uitați-vă la ele, este acolo.
• Au fost realizate în acest scop.
• Este realizat astfel. Deci vă puteți realiza gândurile, vreau să fiu în următoarea cameră, nu
vreau să mă plimb de aici până-n pat, ci vreau să fiu în pat.
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• Dar asta necesită practică, necesită înțelegere, despre cum ne mișcăm, cum dezvoltăm, cum
concentrăm energia.
• În călătoria spațială de mâine, nu puteți crea poziții instantanee.
• Trebuie să creați combinații ale pozițiilor, încât totalitatea combinațiilor să creeze ceea ce vreți.
• Este foarte asemănător, cu o autostradă, cu un drum pe care voi decideți unde să parcaţi,
până vine prietenul din alt oraș să ne întâlnim aici.
• Nu au făcut un loc de parcare, nu au făcut o stație service, nu există o planetă, nu există o stea
pe care să aterizați, deci este la fel și în călătoria spațială.
• Voi decideți: Vreau să fiu în acel spațiu, fratele meu vine de pe planeta Zeus, ne întâlnim acolo.
deoarece voi pleca altundeva, și-mi ia mult timp pentru a ajunge pe planeta Zeus.
• Deci am creat acea poziție, și i-am dat intensitatea câmpului gravitațional și magnetic al acelei
poziții fratelui meu, el știe oriunde în Univers, și va ateriza acolo.
• Deci vreți să mergeți navigând pe magnetic?
• Sau vreți să mergeți navigând pe gravitaționalul ce vine?
• Sau vreți să mergeți jumătate de drum și într-o anumită poziție să comutați, deoarece
magneticul devine din ce în ce mai slab, în punctul de conjuncție, de echilibru a celor două, voi
treceți pe gravitațional care devine mai puternic.
• Este mult de învățat.
• Națiunile lumii a treia, structura Chinezească, vor merge foarte repede.
• Una din cele mai mari obstrucționări pe care o veți vedea la această tehnologie, va fi din
partea națiunilor avansate, deoarece Americanii și Europenii au cheltuit atât de mult și au
consumat timp realizând lucruri pentru a merge în spațiu, încât trebuie să recupereze avansul
sau să devină o națiune din lumea a treia, apoi toți pornim împreună.
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• Asta este ceea ce am planificat să fac, să aduc egalitatea cunoașterii.
• Atunci când călătoriți în China nu vedeți mașini vechi de 30-40 de ani așa cum am văzut în
Italia, care încă merg.
• Acolo totul este modern, tehnologia este modernă, în China totul este într-o mișcare rapidă,
deoarece ei nu au trecut prin această structură de 30-40 de ani, de a construi totul şi atunci
când ai construit, este prea târziu.
• Ei au început cu momentul când deja este construit.
• Deci tot ceea ce este sub el a dispărut, nu au nevoie, nu mai cheltuie bani cu ele.
• Dar Guverne cum sunt cele ale Americii și ale Europei, au 40-50 de ani în care au investit
singure pentru noi dezvoltări ale acestor arme, pe care le vedeți, pe care Americanii și
Europenii le pun pe piață și sunt toți bani împrumutați din bănci.
• Iar acum voi le faceți depășite, și-i duceți în faliment.
• Dar națiuni ca și China doar le iau și merg mai departe, deoarece nu au nici un angajament.
• Așa cum am spus, noi am încredințat în totalitate guvernului Chinez dezvoltarea tehnologiei
și Păcii, din această cauză, deoarece ei au început de la o nouă platformă.
• Sistemele Americane sunt atât de în urmă în telecomunicații, în cele mai multe părți, față de
China sau de alții, datorită banilor care au fost investiți pentru a construi acestea și pentru
care nu s-au plătit împrumuturile făcute.
• Deci ei încă trebuie să utilizeze vechiturile și nu vă vor lăsa să mergeți la următorul pas.
• Dacă vă plimbați prin China, nimeni nu mai utilizează bani în portofel.
• Totul este plătit prin WeChat. În Vest, în Europa, în țările voastre, voi visați la așa ceva.
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• Și aceasta este structura dezvoltării care va veni.
• Va fi foarte rapidă.
• Mă întreb ce se va întâmpla cu miliardele pe care le-au împrumutat Saudiții pentru a
cumpăra arme de la Americani.
• Îi vor forța să plătească pentru armele pe care nu le mai vor deloc?
• Sau îi vor falimenta pe Saudiți, deoarece vor plăti pentru ceva ce nu va mai avea utilizare în
următorii 30 de ani, pentru împrumutul pe care l-au semnat?
• Schimbarea este foarte rapidă, această tehnologie, frumusețea ei este, dacă o înțelegeți, va
face națiunile care au jefuit Banca Mondială, să fie falimentare, datorită propriei lor lăcomii și
le va doborî, iar acele națiuni care doar încearcă să se lupte pentru a se echilibra, ele vor
deveni egale.
• Vă puteți imagina, Pacea cu Iranul va crea 10-20 de milioane de locuri de muncă în Statele
Unite, de asta președintele nu poate forța boicotarea, nu o poate duce la Senat, deoarece
nici un Senator nu va permite ca un singur loc de muncă să fie pierdut, deoarece el nu va mai
fi un Senator data viitoare.
• Acum, multe din aceste state care sunt complet dependente de apărare, vor deveni
falimentare.
• L.A. și alte locuri, deoarece acum nimeni nu mai vrea să cumpere arme.
• Și vă spun cum trebuie să vă simțiți, am trecut prin asta, când Rusia s-a deschis, când blocul
Estic s-a deschis.
• Li s-a întâmplat multor fabrici de armament, care nu mai puteau vinde deloc arme, pentru că
pe vremea Rușilor ei se grăbeau să le vândă și să obțină credit pentru ele, sau oricum, acum
nu le mai puteau vinde.
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Am mers la unul din cele mai mari cimitire de elicoptere din lume.
Niciodată nu am văzut atât de multe elicoptere. Nimeni nu a fost interesat să le cumpere.
Blocul Estic a trecut prin această durere, că toată structura militară nu mai era nevoie de ea.
Atunci, unii oameni au investit, și au construit altceva.
Dar cine-i va ajuta pe Americani și pe Europeni, acum că nimeni nu vrea armele lor.
Şi nu poți porni un război când nimeni nu vrea să se bată, pentru a vinde armele.
Nu merge.
Deci noi am forțat condiția de Pace, prin furnizarea acestei noi tehnologii.
Și cu ea, trebuie să înțelegem multe. Transport, transmutare, sunt părți pe care voi
căutătorii cunoașterii, trebuie să vă grăbiți să le înțelegeți, pe cât de repede posibil.
Testați-o, încercați-o, înțelegeți-o. În corpul vostru o faceți deja. Descoperiți cum.
Testați și înțelegeți cum puteți simți emoțiile celulelor corpului vostru.
Cum puteți schimba celulele canceroase din corpul vostru. Voi toți o puteți face.
Dacă o mașină din față și din spate o face pentru voi, la fel ar trebui să fie și emoția voastră.

Obţinerea de H, H2, H3 şi H2O din interacţiuni de câmpuri
01:52:37 - 02:16:04

• Şandor K.: - Dle Keshe, folosind cele patru GANS-uri, CH3, CO2, CuO2, ZnO şi apă, putem să
le aranjăm într-un astfel de echilibru, de raport de masă, pentru a crea gradientul pentru
obţinerea câmpurilor de hidrogen, deuteriu şi tritiu.
• Deci avem CH3 şi CO2, dacă le punem într-un raport de masă
corect, C şi C se vor inter bloca. Avem mai departe CuO2 şi între
acesta şi CO2, oxigenul se poate inter bloca.
• Apoi avem ZnO, iar aici între Zn şi Cu este posibil să avem o
interacţiune, Zn alimentând Cu şi poate rezulta un echilibru
echivalent cu câmpul hidrogenului.
• Şi mai departe, adăugând, într-un raport de masă corect, H2O,
cei doi O (ZnO şi H2O) se pot echilibra şi ceea ce rămâne
ar putea fi câmpul de H3, de H şi de H2.
• Dl Keshe : - Când şi cum vei adăuga toate astea?
• Şandor K.: - M-am gândit, că pentru a fi capabil să măsor exact
cantităţile, rapoartele de masă, trebuie să elimin sarea şi apa din GANS-uri, pentru a putea
măsura în raport de masele molare şi putem să le folosim, de exemplu, în reactoare dinamice
sau statice sau cum a fost prezentat în KSW 115.
• Este vorba despre un experiment chinezesc din 2016, în care sunt două
discuri cu GANS-uri aranjate într-o anumită ordine şi conform principiului
că cel mai puternic alimentează pe cel mai slab şi realizând un gradient
specific în raport de masă, se pot obţine diferite feluri de câmpuri care,
în final, pot produce o rotire a plasmei (o plasmă dinamică).
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• Un alt exemplu este să folosim reactoare dinamice cu mai multe miezuri.
• Eu m-am gândit să folosesc reactoare statice unde să creez un flux de câmpuri.
• Am învăţat că structura GANS-urilor nu este ca a moleculelor. Ex: CO2 molecular,
iar în cazul GANS-ului de CO2, cel mai puternic stă în mijloc, deci avem în centru
câmpul oxigenului iar în exterior pe cel al carbonului.
În cazul CH3 este C în mijloc şi câmpul H3 împrejur.
• Avem o legătură între C din centru CH3 şi C din
exteriorul CO2 care intră în echilibru prin raportul de masă şi se eliberează
câmpurile de O2 şi H3. Deci câmpul echivalen al H3O2.
• În cazul CuO2 şi ZnO, metalul este în centru şi oxigenul în exterior.
• Şi din nou, dacă le aducem într-un raport de masă corect, creăm un flux prin
care Zn alimentează Cu, dar va fi un echilibru echivalent cu câmpurile unui H,
în partea gravitaţională, iar în parte magnetică un echilibru echivalent cu
un O. Deci în total avem o condiţie bazică OH faţa de prima parte în care
aveam o condiţia aici dă H3O2.
• Şi dacă punem cele două în interacţiune obţinem un echilibru, foarte
interesant, H2O. Deci ceea ce avem nevoie pentru un Sistem de Oază,
crearea câmpurilor apei.
• Am dreptate în această gândire, Dle Keshe, ce părere aveţi?
• Dl Keshe: - Nu poate fi greşit dar este foarte lung.
• Când faceţi GANS-uri, v-am spus să marcaţi nivelul apei şi nimeni nu face, pentru cazul când
nivelul apei creşte.
• Dar s-a observat, în laborator că după ce a fost golit containerul a două zi era plin cu apă.
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• Producerea apei, alcalinitatea şi aciditatea apei, au fost studiate în centrele ce cercetare ale
F.K.
• Ceea ce ai arătat este procesul de creaţie de peste milioane de ani.
• Dacă puteţi poziţiona sisteme construite ca acesta, în care poţi face să declanşeze sistemul
dinamic fără motoare, atunci ai început ciclul vieţii.
• Poate cineva explica cum a fost creată apa pe această planetă, este oxigenul cel care a
declanşat, sau hidrogenul.
• Pe de altă parte, nu poate fi greşit, poţi scrie oricâte ecuaţii, dar poţi crea condiţiile pentru
ele pentru a conduce la crearea producţiei dinamice a apei.
• Şandor K.: - Acum sunt în procesul de purificare şi uscare a GANS-urilor, mici cantităţi, pentru
a încărca reactoarele cu ele, pentru a testa şi a veni apoi cu rezultatele.
• Dacă facem GANS de CH3, avem fierul zincat într-o parte şi Cuprul nano acoperit în cealaltă
parte, conectate prin intermediul unui rezistor ( LED ) şi avem apă sărată. La început se
formează ceva alb care pare să fie GANS de CO2 şi mai târziu se produce acea culoare
portocalie a GANS-ului de CH3.
• Dl Keshe: - Foloseşti fier galvanizat?
• Şandor K.: - Plasă de pui sau tablă.
• Dl Keshe: - Cele mai multe galvanizări conţin zinc sau nichel, cât timp stratul de zinc este
intact ai doar condiţia de CO2, apoi ai condiţia mixtă de zinc şi fier şi începe procesul de
creare de CH3, care vine din echilibrul dintre fier, cupru (nano) şi zinc. (Dacă zincul se
consumă nu mai avem condiţia de CO2 şi implicit cea de CH3). Înţelegeţi procesul, dacă fierul
este 56, Cu (nano) este 60, iar Zn este 65 sau anumiţi izotopi 62, vedeţi cum intră în joc CH3,
cum intră în joc C.
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• Între 56 şi 62 aveţi condiţia C-ului, un carbon cu câmpuri magnetice puţin diferite faţa de cel
de la CO2, creat între Zn şi Cu (nano), 65 - 59 .
• În acest centru al reactorului aveţi doi izotopi ai carbonului ,
unul se potriveşte cu CO2 iar altul cu CH3.
• Este tot în banda de energia a carbonului, dar această lăţime
de bandă este imensă, privită din punct de vedere plasmatic.
• În jurul nostru avem o multitudine de C, nici unul nu este la fel,
o parte din ei sunt de energia potrivită cu CO2 şi
altă parte cu cea a CH3-ului.
• Dacă mergeţi puţin mai departe, pentru că deja aţi făcut, aveţi sânge (hemoglobină, din
interacţiunea Fe, CO2, CH3, COHN).
• Ceea ce aţi făcut aici, dacă vă întoarceţi în istoria omenirii, aduce întreaga umanitate pe
masă, aceasta este viaţă. Dacă puteţi controla în această cutie Fe, Zn, Cu, introducând şi puţin
Ca, Na, K, veţi vedea cum se dezvoltă viaţa, voi creaţi viaţă, veţi vedea noi animale, aşa a
început viaţa pe această planetă.
• Viaţa nu este exclusivitatea Africii, nu a început numai în Africa, a început şi în America de
Sud, în America, în Europa. Noi toţi arătam la fel, avem aceeaşi structură datorită
constrângerilor condiţiilor acestei planete.
• Condiţiile pentru crearea vieţii la temperatura dată, a dat tuturor o şansă, pentru că oceanele
amestecă totul.
• Apa care se evaporă şi se transformă în ploaie, care devine râuri, ce cară minerale în mare,
când se întâlneşte cu apa sărată apare evoluţia. Aceasta nu se întâmpla numai în Africa, se
întâmplau oriunde pe această planetă.

Obţinerea de H, H2, H3 şi H2O din interacţiuni de câmpuri
• Viaţa ca aceasta nu este nici exclusivitatea acestei planete. La fel cum aţi transferat gustul
portocalei în apă (cupa vieţii) viaţa este creată oriunde în jurul acestei planete.
• Planeta Pământ cu rasa umană este acea portocală şi Universul este cupa.
• Această înţelegere ne apropie de Comunitatea Universală.
• Şandor K.: - Ceea ce vreau să punctez este că foarte mulţi dintre noi când producem GANS de
CH3 am colectat separat GANS-ul alb şi ulterior pe cel portocaliu şi acum realizez că dacă le
ţinem împreună crează condiţii destul de diferite. Poate fi acesta un indiciu pentru obţinerea
GANS-ului de Deuteriu prin reducerea GANS-urilor de CH3 şi CO2 produse împreună?
• Dl Keshe: - Aceste procese se fac în timp, cu tehnologia spaţială prin rotaţie şi condiţiile pe
care le creăm, putem accelera aceste procese.
• Un fruct pe care îl mâncaţi devine o celulă a pielii în, să zicem 20 de zile, o săptămână. În
reactoare dinamice putem face acelaşi proces în secunde.
• Şandor K.: - Mă scuzaţi Dle Keshe putem doar să producem câmpurile de H2O, să nu fie
nevoie să bem apă şi totuşi să avem suficientă apă în întregul corp.
• Dl Keshe: - Cum crezi că vă voi alimenta în spaţiu ?

