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2018, anul zborului spaţial.
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• Există considerabile dovezi că Fundația Keshe va obține zborul spațial în acest an, 
prin membrii săi.

• Ceea ce vedem că se dezvoltă în fundal, prin înțelegerea savanților noii tehnologii 
plasmatice, două-trei grupuri din Fundația Keshe, vor obține solificarea completă, 
ceea ce noi numim crearea stării de materie din câmpuri. 

• Şi  așa cum știți eu nu intervin ci doar îndrum.
• Începând cu anul 2017 noi am văzut o dezvoltare pe care am încurajat-o, iar acum 

vedem o dezvoltare rapidă.
• Toate piesele pe care le-au avut în mână  și pe care le-au creat, acum încep să se 

potrivească.
• În săptămânile ce vin, noi vom veda primele sclipiri și crearea stării materiale a 

câmpurilor magnetice plasmatice a navei spațiale.
• Mi-ar plăcea să vă cer, vouă tuturor, să ne îndreptăm Sufletele către acești oameni, 

încât să fie luminați, să găsească putere pentru a rămâne în picioare.
• Așa cum v-am spus, toate cele trei grupuri, de îndată ce vor atinge strălucirea, vor 

intra online pe canalele Fundației Keshe. Nu contează cât va durat, noi am făcut 
asta, înainte, când am obținut 129 T.



2018, anul zborului spaţial.
• Am informat toate grupurile că  în momentul în care vor vedea strălucirea, nu 

trebuie să mă informeze pe mine sau pe oricine altcineva, trebuie contactat 
webmasterul  şi să intre online.

• Frumusețea va fi că,  în momentul în care structura va lua formă, cand omul va 
atinge maturitatea transformării elementelor câmpului plasmatic în stare 
materială, transmutarea câmpurilor va fi completă,  iar omul va intra în 
Comunitatea Universală.

• Liderii lumii vor colapsa.
• Deoarece omul își va găsi libertatea în spațiu, iar națiunile vor deveni irelevante.
• Cererea mea, pentru toți căutătorii cunoașterii care lucrează la asta, este să 

înregistreze fiecare pas  de acum încolo.
• Și în momentul în care atingeți punctul de strălucire și solidificare, manifestarea 

dimensiunii fizicalității, publicați informația pe internet.
• Nu așteptați nici măcar o secundă.
• Lăsați-i pe alții să o reproducă cât de repede posibil.
• Aceasta este cheia deschiderii către Comunitatea Universală, este cheia pentru 

terminarea tuturor războaielor și conflictelor. Fundația Keshe a luat direcția Păcii și 
eradicarea tuturor războaielor.

• Veți înțelege când veți ajunge la asta.



2018, anul zborului spaţial.
• Vă cer tuturor grupurilor, încărcați în continuu datele și în momentul în care ați 

ajuns la strălucire,  la solidificare, publicați rapid datele pe internet. 
• Lăsați-le să fie duplicate, să nu existe vreun brevet.
• Sunteți sprijiniți, ați fost puternic sprijiniți de Fundația Keshe, iar Fundația Keshe 

înseamnă umanitatea.
• Dacă le putem reproduce în 10, 20, 100 de locuri din întreaga lume, printr-o 

informare completă, noi am creat o singură națiune.
• Ceea ce înseamnă că vom călători cu sistemul în jurul acestei planete în secunde.
• Aceasta este important pentru noi toți, și asta va deveni mult mai important pentru 

noi toți, să înțelegem această poziție.
• Noi niciodată nu am brevetat, noi nu 

permitem brevetarea, nimeni nu poate                                                                                                              
breveta cunoașterea Creatorului.

• Această dezvoltare este foarte rapidă.
• Două dintre grupuri au atins, ceea ce                                                                                   

noi numim, curgerea dinamică sub 
formă toroidală, a câmpurilor . 

• În configurarea sistemului, ei au reușit 
să creeze  câmpuri. 

• Iar ei simt fizic, câmpurile aici (Sud) 
şi aici (Nord).



2018, anul zborului spaţial.
• Nu este un vânt, deoarece nu se rotește nimic, este o curgere a câmpului magnetic.
• Dar în acest moment, curgerea câmpurilor este prea extinsă.

• Ei trebuie să creeze o condiție, li s-a spus ce să facă, încât să strângă câmpurile, 
spre interior.

• Mergând înapoi la lecţiile trecute, dacă vă amintiți de pielea omului, voi aveți trei 
reactoare.

• Voi aveți cate o curgere  controlată de fiecare din aceste trei reactoare (în raport cu 
cel de sus).



2018, anul zborului spaţial.
• Cele trei reactoare vor crea, între ele (două cate două) propria lor curgere a 

câmpurilor.

• Şi după cum puteți vedea, încet totul ia formă și trei straturi de câmpuri 
gravitaționale și magnetice, vor duce la crearea a ceva foarte interesant, lumină 
argintie.

• Așa cum pielea omului are trei straturi, și-i permite omului să aibă un conținut, la 
fel va fi și în această condiție.



2018, anul zborului spaţial.

• Una din problemele pe care echipele noastre le au, este cum să îngusteze această 
funie, sau această curea, pe aici (diametrul).

• Eu cred că au înțeles din lecțiile din zilele recente și în momentul în care o vor 
aduce pe ultima înăuntru, celelalte două deja există, iar manifestarea fizicalității 
navei spațiale va avea loc.

• Echipele de cercetare știu exact ce trebuie să facă şi din momentul în care vor 
atinge strălucirea câmpurilor, vor publica online pe două, trei, canale. Webmasterii, 
cei ce lucrează în fundal, sprijinind lecțiile, vor deschide canalele public.



2018, anul zborului spaţial.
• Fiecare secundă contează, păstraţi cunoașterea deschisă, să nu fie oprită.
• Conectați cât de multe canale puteți, Zoom, Facebook, Youtube, astfel încât să 

creați o condiție  în care cunoașterea să fie răspândită.
• Așa cum am spus în discuție,  nu deveniți aroganți, fiți entuziaști.
• Răspândiți cunoașterea și rămâneți online, până când un alt grup sau alte grupuri le 

reproduc și alt grup le poate reproduce și un alt grup îl poate reproduce.
• Frumusețea ei este că odată ce un număr de formațiuni stea ca aceasta încep să 

se formeze, aceste sisteme pe care mulți dintre voi le-ați făcut, vor începe să se 
solidifice de asemenea.

• Aceasta este frumusețea lor, ca în lecția în care am spus că acolo unde nu exista 
pește, voi brusc vedeți pește, voi deveniți peștele care nu a existat acolo, voi 
deveniți un pește.

• Doar porniți sistemul și încercați să-l reproduceți.
• Și undeva la un moment dat, îl veți reproduce și veți vedea.
• Noi suntem pe această cale și nu există nici o altă alegere.
• Lecțiile despre tehnologia spațială ating repede primele lor lumini  și vor schimba 

multe,  multe lucruri, pentru mulți dintre noi.
• Echipe de cercetare, amintiți-vă un lucru:
• Păstrați o distanță sigură, și nu încercați să atingeți!



2018, anul zborului spaţial.
• Voi ați creat o curgere dinamică a câmpului magnetic, care este asemănătoare 

Sufletului.
• Nu vă va tăia, dar are capacitatea de a converti materia.
• Este într-o condiție plasmatică și vă va afecta pe fiecare dintre voi, care-l veți 

traversa.
• Emoțional vă va satisface, dar în același timp, prin atingerea zborului, mulți dintre 

voi, veți atinge entuziasmul de a-l vedea, și-l vedeți ca pe eliberarea omului.
• Dar rețineți, din acel punct, responsabilitatea devine mai grea și mai dură, iar 

obligația devine mult mai grea de a ne păstra în etosul Fundației Keshe.
• În atât de multe feluri, entuziasmul va fi de scurtă durată, deoarece va deveni un alt 

lucru cu care vă veți obișnui și astfel ne întoarcem  la structura actuală a vieții.
• Procesul este cum putem accelera și susține viața așa cum este și să o gestionăm la 

modul corect, până când toate aspectele acestei tehnologii, se deschid gradual 
lumii întregi, iar utilizarea ei devine parte cu parte, obișnuință și poate fi utilizată de 
oricine altcineva.



Oglinzile campurilor magnetice.
• Iosif : - Are vreun impact erupția solară de Marțea trecută asupra Austriei și a 

Europei? Mulți oameni au fost afectați de presiune craniană, iar unele dispozitive 
au luat-o razna.

• Cum putem preveni impactul erupțiilor solare din Universul nostru?
• Mr Keshe - Aceasta este o înțelegere specială și este uimitor cum aceste întrebări 

apar.
• Ea a început acum 2-3 săptămâni, iar această întrebare într-un fel este un răspuns, 

la ceea ce s-a întâmplat de 4-5 ori de nicăieri. 
• Trebuie să învățați cum să creați oglinzi. Oglinzile de câmpuri magnetice sunt 

diferite față de oglinzile normale, ele absorb câmpurile magnetice ale erupțiilor 
solare, fie ale oceanelor de câmpuri din adâncul spațiului, încât vă permit să lucrați 
(în siguranţă). Sunt ca niște umbrele pe care le creați, pentru a nu vă uda, însă ele 
nu opresc ploaia.

• Trebuie să învățați cum să faceți reflectoare sau absorbante de câmpuri magnetice, 
sau sisteme din care câmpurile magnetice pot fi reflectate.

• Tesla a făcut multe lucruri legate de asta, dacă-i studiați munca veți înțelege.
• Dar dacă combinați lecțiile mele cu ale lui Tesla, ați putea descoperi că sistemul 

vostru funcționează, curbând frecvențele radio din fizica omului. Și apoi o puteți 
utiliza la fel.



Oglinzile campurilor magnetice.

• Rick - D-vs. vorbiți despre utilizarea unei substanțe numită bismut, un 
element numit bismut, care este substanța cea mai diamagnetică.

• Ea,va reflecta cel mai bine un câmp magnetic.
• Mr Keshe - Nu, deoarece este magnetism în stare materială (solidă).  În stare 

gazoasă este Oxigenul.
• Și atunci dacă lucraţi în starea plasmatică a Universului, nu există Oxigen.
• Deci ceea ce numiți câmp diamagnetic, în dimensiunea universală a mișcării, 

este deuteriu.
• Dar trebuie să înțelegeți cum se face. Cele mai multe dintre reflexiile razelor 

Soarelui din staturile superioare, provin de la trei izotopi ai Hidrogenului și de 
la nimic altceva.

• Iar deuteriul este foarte asemănător ca structură, cu combinația elementelor 
care se comportă ca ceea ce noi numim structură energetică cristalină, 
numită diamant.

• Dacă vă uitați la ea, aveți cu Carbonul, o condiție plasmatică foarte ciudată.



Oglinzile campurilor magnetice.
• Dacă vă uitați la Carbon, la structura lui, vedeți  6 neutroni, 6 protoni şi 6 electroni.

• Când o condiție corectă a intensității câmpului magnetic este atinsă, acest tip, în 
concordanță cu mediul lui, se comportă ca o structură cristalină.

• Atunci acesta, în mod automat devine reflector al câmpului magnetic.
• Deoarece, ceea ce voi nu vedeți, este această structură (stanga) de dedesubt, la 

care dacă vă uitați, în realitate este foarte asemănătoare cu aceasta ( dreapta ).
• Este un reflector total.
• Deci dacă aveți aceste probleme și înțelegeți că în stare plasmatică, acesta nu 

există, sau ceea ce există este aceasta (forma spiralata a plasmei), care este a 
Carbonului. Este o stare plasmatică, o stare a câmpului magnetice, o colecție care 
se comportă ca o entitate sferică și un reflector.



Oglinzile campurilor magnetice.
• Crearea de reflectoare de câmp, este una din căile, pentru a converge sau a 

diverge câmpuri magnetice.
• Sper că v-am răspuns și ați înțeles că nu există o altă cale prin care să vă spun, 

deoarece în spațiu aveți nevoie de asta. 
• Trebuie să creați singuri reflectoare din deuteriu, când mergeți cu viteză mare sau 

când sunteți loviți de raze puternice ce provin din adâncul spațiului.
• Rick - Dar D-le. Keshe, această condiţie cristalină poate fi dinamică?
• Mr Keshe - Desigur.
• Rick - Arată ca și cristalele pe care le avem noi pe planeta Pământ, pe care toată 

lumea le utilizează?
• Mr Keshe - Este un comportament ca al cristalului. 
• Ceea ce noi numim structură cristalină, se comportă ca și cristalul, se manifestă 

așa, dar nu este de fapt în condiție plasmatică în condiție cristalină.
• Este vorba despre comportamentul câmpurilor, de absorbția câmpurilor.
• Când ții un cristal în mână și vezi cum razele se rup și se schimbă, funcție de cum îl 

poziționezi, cum reflectați lumina în el.
• Deci vorbim despre reflectarea plasmatică, nu vorbim despre starea materială.
• Te poți gândi la el ca la un vas gol, care este modelat de intensitatea câmpului,  

încât nimic nu poate ieși din el, ca și cum te-ai  lovi din perete în perete.
• Nu mergeți într-un spațiu din care nu puteți ieși.



Oglinzile campurilor magnetice.
• Sistemele energetice cu structură cristalină sunt unele din cele mai bune moduri de 

transport.
• Nu uitați, așa cum intrăm într-o nouă dimensiune a lecțiilor, cu cât înțelegem mai 

multe despre Suflet și toate celelalte, noi produse vor apărea, oamenii vor veni cu 
noi materiale pe care le vom vedea.

• Și atunci veți vedea structurile cristaline.
• Rick - Aceste structuri cristaline despre care vorbiți, există în jurul nostru tot 

timpul, sau există doar în circumstanțe speciale. 
• Mr Keshe - Nu, ele există tot timpul.
• Din cauza lor nu vedem multe lucruri ce sunt în fața noastră.
• Parțial ochii noștri funcționează în acest fel.
• Mica gaură din ochii voștri, ce lucrează în lichidul de Gans al ochiului, iar starea de 

Gans a entității din spate ochiului, pe care o numim peretele acestuia, creează 
această condiție.

• Rick - Cred că vorbiți despre proteine ca și cristale acum, despre aminoacizii din 
ochi și așa mai departe, din ochi.

• Când vine vorba despre asta, este probabil această stare cristalină, această 
structură cristalină, nu neapărat necesar în fizicalitate, dar...

• Mr Keshe - Nu, aceasta este parte a structurii.
• Noi, noi întotdeauna ne referim la lucruri ca fiind în formă fizică.



Oglinzile campurilor magnetice.
• Când vorbim despre structură cristalină în dimensiune plasmatică, este că aceasta 

reflect tot ceea ce ajunge la ea.
• Ei o numesc structură cristalină, când este vorba despre starea materială a acesteia.
• Nu ați putea avea pâine, dacă nu ar fi existat o sămânță de grâu căreia să-i 

permiteți să crească, ca să aveți pâine.
• Depinde de care parte a procesului doriți să o vedeți.
• Voi spuneți că nu există nimic, dar eu știu că este un câmp al grâului în spatele 

peretelui.
• Și dacă-l împingeți puteți avea pâine pe masă, dar voi tot nu veți ști și încă așteptați

ca cineva ar putea face ceva în spate.
• Trebuie să fim capabili să utilizăm tot ceea ce avem în toate dimensiunile, deoarece 

toate se comportă la fel.



Râsul, bariera intensităţii emoţiilor.

• Cristina : - Am ajuns la o modalitate de a măsura intensitatea câmpurilor și să 
le dăm un fel de nume convențional?

• Puteam asocia asta cu intensitatea Emoțiilor?
• Mr Keshe - Râsetele omenești.
• Noi suntem cei mai buni convertori, dar niciodată nu am înțeles.
• Noi convertim energia Sufletului Omului în ceea ce ne place, prin câmpul 

Emoției.
• Rick - Când menționați râsul vă referiți la un fel de copleșire emoțională care 

produce râsul.
• Mr Keshe - Da, v-am învățat asta, acum mulți ani, dar nimeni nu a înțeles.
• Poate astăzi este timpul să o faceți.
• Acesta este creierul vostru, dacă aveți vreunul rămas care să funcționeze 

corect, care nu este iradiat de Fukushima și de restul, iar acesta este Sufletul 
vostru.

• Să fac creierul vostru să crească.
• Și odată cu creșterea creierului, peste aceste linii emoționale, el merge în 

această direcție, iar ceva ca urmare a interacțiunii vine înapoi.



Râsul, bariera intensităţii emoţiilor.

• Este la fel aici, să spunem că avem 10 Tesla, aici este 1 Tesla, iar aici este 0,2 Tesla.
• Pentru altcineva, același loc are 9 Tesla, 11 Tesla și 1 Tesla.
• Singura diferență dintre voi și el, este că mediul de Gans de aici este ușor diferit 

față de aici, chiar dacă sunt împreună în restaurant.
• Intensitatea are nevoie de o barieră, pe care noi o numim Emoție.
• Apoi ea se descarcă și noi știm că asta este durere. Intensitatea Emoției este 

bariera de aici, pe care o numim râs.
• Trebuie să găsim intensitatea Sufletului nostru și apoi putem înțelege cum 

intensitatea noastră poate fi dată altora, încât ei să crească.
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