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Atasamentul fata de materie
• Cea mai mare problemă pentru noi este ca ne-am bazat în mod obișnuit, 

pentru mii / milioane de ani,  pe starea de materie.
• Orice nu am putut înțelege în activitatea campurilor plasmei, le- am numit

miracole sau diverse lucruri.
• Chiar până la trecutul foarte recent, pana nu am descoperit ce și cum este

creata gravitația, ne-am făcut din gravitație Sfântul Graal al științei.
• In acceptarea schimbarii, de la gravitatia - mister la gravitatia rezultata din 

interactiunea a doua campuri magnetice, am creat ,inteles si interpretat
gresit intreaga stiinta (fizica, chimie, biologie).

• Am inceput cu materia, ne-am pierdut în utilizarea materiei și am devenit
prea atasati de materie.
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Capatul gresit al stiintei
• Am început cu starea de materie în mâna noastră, în diferite aspecte sau

forme, și am ajuns sa consideram ca totul este alcatuit din materie si nu din 
campuri pentru ca pe acestea nu le-a putut vedea, nu le-am putut înțelege.

• Am vazut soarele, planetele, stelele si miscarea lor, am inteles ce este ziua
si noaptea, am inteles ca pamantul nu este patrat sau plat, dar nu am 
inteles niciodata cu adevarat ce face sa interactioneze aceste entitati, care 
este cauza miscarii lor.

• Așa că rasa umană a primit intru totul capătul greșit al științei. Am văzut un 
capăt care a fost tangibil pentru noi, dar noi nu am înțeles de unde a venit.

• Care este capatul correct ?
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Evolutia corecta al stiintei

Câmpurile din univers vin împreună, iar unele se atrag
și altele se resping. Cele dintâi devin gravitatie, iar
cele din urmă devein magnetism.
Când au venit împreună aceste campuri in 
interacțiunea lor unele cu altele au creat ceea ce noi
numim plasma. 
Cand plasmele se unesc obtinem
electronul si protonul. 
Vedem structura atomului sau
Ceea ce numim FIZICA.



5.
Cand aceste structuri se unesc le numim
molecule si de aici provine CHIMIA.

Punand mai multi atomi impreuna, de regula
patru atomi, intr-o combinatie specifica
devine BIOLOGIE si de aici provine viata
noastra.
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Daca adunam mai mult la acest cerc al biologiei ajungem
sa intelegem esenta crearii inteligentei.

Si cand am ajuns sa adaugam a sasea dimensiune la ele
ajungem sa intelegem conditia de plasma libera.
Interacțiunea in totalitate a celor doua ne da ceea ce ne 
place să numim sufletul omului.

Deci drumul corect si usor de parcurs incepe de la 
originea creatie, de la campuri de la plasma. Putem
astfel manipula campurile Universului si crea orice
plasma dorim prin care putem produce orice materie ne 
place. De aceea tehnologia plasmatica prezinta ceea ce
numim cunoastere universala.
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Presupuneri / Ipoteze

• Tehnologia plasmatica a Fundatiei Keshe este in divergenta cu actuala stiinta si
tehnologie deoarece in dezvoltarea lor stiintele au facut o multime de ipoteze
dintre care foarte multe gresite si pentru care putem fi numiti ‘’o adunatura de 
ignoranti ai activitatii Universului’’.

• Desi unor stiinte le-au trebuit sute de ani pentru a fi acceptate, acum vedem
universitati si organizatii stiintifice grabindu-se sa acepte tehnologia plasmei a 
Fundatiei Keshe pentru ca are sens , functioneaza si raspunde la foarte multe
necunoscute.

• Cu intelegerea functionarii plasmei se pot verifica si corecta presupunerile
facute de savanti pentru demonstrarea teoriilor lor. Ex: legile termodinamicii
care ar putea fi inviate cu ajutorul tehnologiei plasmei.

• Nu este nevoie sa schimbam totul, nu este vorba ca stiinta este gresita, trebuie
sa completam golurile din ipotezele facute. Noi acum putem umple ipotezele sa
vedem daca se potrivesc.
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Einstein
• Einstein a presupus ca viteza luminii este viteza maxima si pe de o parte este

corect iar pe de alta parte gresit. Ipoteza lui Einstein este coreta doar in starea de 
materie, conform puterii campurilor magnetice ale punctului nostru de 
observatie. Dar cum stiim ca exista si putem crea campuri mult mai puternice, 
atunci ipoteza nu mai este corecta. Putem practic calatori cu viteze de sute , de 
mii de ori, ca ordin de marime, mai mari decat viteza luminii presupusa a fi 
maxima.

• Deci poate fi Einstein acuzat sau sprijinit?  
• Aceasta a fost cunoasterea lui Einstein, a lucrat si a explicat starea de materie, a 

inteles si alte lucruri dar nu le-a putut explica.
• Acum cu tehnologia plasmei le putem explica.
• “Einstein ar fi putut sa ramana un bibliotecar! “Deoarece in scopul lui a facut

multe greseli :
• - modul cum a calculate viteza luminii (numai ipoteze)
• -a droit sa demonstreze ca E = cu ceva, sau cu  altceva,  ce a vrut el sa confirme.
• Daca mergeti deasupra puterii echivalente a materiei, atunci intelegeti ca nu 

functioneaza.
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Savantii
• Daca aplicati legea lui Einstein in starea materiala de cel mai inalt nivel , doar

parte din ea se potriveste. Deoarece ordinul tehnologiei plasmatice, ordinea
interactiunii campurilor se aplica peste toate nivelurile Universului.

• Acesta este punctul din care am luat-o gresit , de aici savantii nu mai inteleg
nimic.

• Am inceput sa explicam tehnologia plasmei savantilor, dar pentru ca toti,  
profesori cu catedre, toti,  cu doctorate, sunt Dumnezei si au luat-o la vale pe
topogan pentru ca au lucrat cu aceste ipoteze gresite, trbuie sa se opuna pentru
asi salva catedrele si doctoratele.

• Savantii din domeniul nuclear din Italia au spus ca le-a trecut vrmea. Aceeasi
problema o au si cei din America.

• In general savantii vad realitatea dar nu vor sa o accepte, deoarece acum
titulatura lor nu mai inseamna nimic. Nu mai pot fi numiti doctori sau profesori. Ei
sunt finite umane (comune).

• In final toti adaugam la cunoastere.
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Per rewiev

• Problema este atat de imensa incat trebuie sa schimbam intreaga
mentalitate a intregii stiinte prin completare si nu prin distrugere. Dar 
aceasta adaugare creeaza haos pentru multi oameni.

• Am vazut ca atunci cand se completeaza cunoasterea trecem de la atomic 
la nuclear, astfel vorbeam de bombe atomice iar acum vorbim de bombe 
nucleare si vorbim de bombe plasmatice, dar bombele ucid si de aceea am 
inceput cu pacea, deoarece nu putem lucra in acelas fel.

• Trebuie sa intelegem ca s-au facut presupuneri uriase de catre mari savanti
si apoi ca sa le dovedeasca au facut si mai multe presupuneri. Au facut un 
club prin care sa spuna ca au dreptate si l-au numit ‘’per rewiev’’ (evaluare
inter pares). Deci toate greselile continua cu greseli si orcine vine cu ceva
care nu se potriveste cu gresala lor este gresit.
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Gospodina fizician al plasmei

• Noi vom vedea evolutia stiintei intr-un mod foarte rapid.
• Pana acum stiinta a fost in mana elitelor care s-au autonumit savanti si si-

au dat titluri de profesori, doctori sau orce altceva.
• Acum noi am devenit foarte clar divizati, pe de o parte lumea stiintifica cu 

titulaturile lor, iar pe de alta parte rasa umana, Gospodinele, oamenii de 
pe strada, tehnologia plasmatica, facerea Gansurilor, realizarea sistemelor
electronice, care sunt toate electronice prin transfer plasmatic.

• Acum cunoasterea este atat de simpla incat orcine o poate intelege.
• Aceea care au facut atatea presupuneri, care s-au facut pe ei insisi atat de 

elitisti, foarte curand vor fi uitati.
• Gospodina poate face un creion, utilizand tehnologia plasmei si copilul ei

nu mai are dureri. Acum gospodina, omul de pe strada au devenit fizicieni
ai plasmei.



12.
Raspandirea tehnologiei plasmei

• Daca savantii nu se opun, ar trebui sa-si faca bagajele si sa plece.
• Savantii care au inceput sa inteleaga tehnologia plasmei incep incet sa

o sustina fara sa-si piarda din credibilitate.
• In curand veti vedea universitati si organizatii didactice sa inceapa sa

ia in considerare invatarea tehnologiei plasmei ca parte a curiculei. 
Vom vedea asta in Italia, in Filipine, in Africa si in alte parti.
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