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• În unele comunicaţii publice vedem că ni se spune că este nevoie de forţe de poliţie în spaţiu.
Aceştia nu au înţeles că în spaţiu nu este poliţie şi omenirii nu i se va permite să introducă
forţe de poliţie.
• Omul trebuie să fie poliţistul lui însuşi, prin comportamentul sufletului său, nu printr-o forţă
exterioară.
• Pe termen lung omul nu va purta nici o armă şi pe termen scurt omului nu i se va permite să
poarte vre-o armă.
• Cei care vorbesc despre forţe de poliţie în spaţiu înseamnă că nu au nici o idee despre
călătoria spaţială.
• Războiul stelelor este în creierul omului, nu în realitatea spaţiului.
• Pe de altă parte trebuie să înţelegem mai mult despre propria noastră creaţiei. După cum
ştii a început cursa în jurul Fundaţiei Keshe, pentru a vedea cine şi ce poate face şi arăta.
• Thomas din Canada arată ceva despre vibraţia unui sistem.
• Este un sistem format din reactoare duble dinamice
ce se rotesc în sensuri contrare. Reactorul exterior
este de 40 mm, iar cel interior de 20 mm.
• În exterior este CH3 iar în interior ceva mai greu,
unul cu bismut, unul cu CO2 şi altul este făcut cu
aur dar nu ştiu dacă este GANS de aur.
• Ați spus că nu se poate face Gans din Aur, deci nu
știu exact cum să-l numesc.

Realizarea GANS-uliu de aur şi a structurii de diamant
• Nanoinvelirea aurului şi argintului necesită o metodă specifică de a o face.
Verificarea o poţi face cu ohmetru. Şi dacă ai o placă nanoacoperita şi una crudă vei
obţine GANS.
• Am testat o broşa din aur argint cu trei forme. Dacă pui detectorul de diamante pe
ea arată structura de diamant, dacă este nanoacoperita.
• Şi dacă putneti o placă de aur nano şi alta crudă, ca la reactorul ce CuO2, atunci
obţineţi GANS pur de aur, pentru că el oxidează foarte greu.
• Şi având GANS-ul puteţi face apă de GANS de aur.
• Noi am nanoacoperit şi Zirconiu în aşa fel ca stratul de deasupra să fie ca
diamantul.
• Deci putem produce structuri de diamant, care se
prezintă ca diamantul, din aur, argint, zirconiu şi pot fi
măsurate cu detectorul de diamante.

Realizarea GANS-uliu de aur şi a structurii de diamant
• Dar nu avem nevoie de elemente grele. GANS-urile din elemente grele nu sunt cel
mai recomandate, datorită puterii lor gravitaţionale mari.
• Voi încă gândiţi în materie fizică, credeţi că cu cât este mai greu (masă atomică)
materialul cu atât mai multă putere aveţi.
• În adevărata tehnologie spaţială vă îndreptăţi în jos, vă îndreptăţi spre neutron,
mergeţi în direcţia hidrogenului, tritiului, pentru a nu fi afectaţi de schimbarea
câmpurilor în Univers.
• Structura de diamant şi diamantul ca materie sunt două lucruri diferite. Structura
de diamant înseamnă că se comportă ca diamantul.
• Toate diamantele, dacă exerciţi o presiune asupra lor, în anumită poziţie, devin
superconductori şi revin la super rezistor dacă presiunea incetaza. Un savant
belgian a demonstrat asta, este un patent european. A găsit şi o aplicaţie a acestui
procedeu la trenurile MAGLEV, dar este prea scump şi s-ar putea înlocui diamantul
prin folositrea nanotehnologiei.
• Pentru nanoacoperirile speciale folosesc diferite tehnici, uneori presiuni foarte
ridicate, alteori temperaturi înalte intr-um mod
specific şi se poate nanoacopri orice.
• Poți crea nano straturi care să devină nano straturi
ale nano straturilor. Acestea sunt necesare pentru
transmisii prin supraconductoare și în călătoriile

Vibraţia reactoarelor plasmatice
• Vibraţia pe care o vedeţi nu este o vibraţie de zbor ci o vibraţie datorită motoarelor.
• Am văzut-o şi în Shenzen, când cineva a pus o cană de apă lângă un reactor dinamic
cu GANS, şi apa se rotea. Dar era doar un truc, deoarece apa nu se rotea datorită
interacţiuni cu reactorul ci datorită vibratilei motorului, rama reactorului şi
postamentul cănii constituiau aceeaşi structură. Când s-a pus cana alături la
aceeaşi distanţă fenomenul nu s-a mai repetat.

• Deci acea vibraţie se datorează celor trei motoare, nu este o vibraţie de zbor.
• Vibraţia de zbor este diferită, este ca bătăile unui ceas, ca o riglă care vibrează,
când o parte se ridică, celalaltă este împinsă în jos. Câmpurile încearcă să
rotească sistemul, orizontal, dar şi vertical, în sus sau în jos.

Vibratia reactoarelor plasmatice
• Reactorul Iranian când vroia să zboare începea să se balanseze (să zăngăne) şi când
puneam un alt reactor pe el, datorită puterii câmpului, în raport de masă, în centru
şi datorită materialului radioactiv din interior, acesta întotdeauna zbura.

• Şi în funcţie de cum aşezam sarcină dictam în ce direcţie va zbura.
• Este vorba de cele două reactoare albe, cu uraniu, din video de prezentare, pe care
le punem pe masă, le încărcam într-un mod specific şi zboară.
• Pentru că primul este Pământul, al doilea este nava spaţială.
• Ca să învingi câmpul gravitaţional al Pământului trebuie să găseşti o cale, dar nu
cunoşti parametrii , dar în felul acesta noi cunoaştem parametrii, zbori împotriva a
ce tu ai creat, punctul de referinţă.

Vibratia reactoarelor plasmatice
• Și este nevoie de multă înțelegere, nu se întâmplă doar așa pur și simplu.
• Trebuie să înțelegi fiecare poziție, fiecare direcție, deoarece aici ai în realitate
aceleași câmpuri gravitaționale și magnetice ale Pământului.
• În călătoria spațială, în tehnologia spațială ce va veni, tu creezi direcția în interiorul
sistemului tău, încât întotdeauna călătorești în raport cu el.
• În acest fel creezi sistemul de control. Nu controlezi zborul în funcție de o altă
planetă.

• Este o cunoaștere ce va trebuie obținută, și așa cum am spus, și foarte curând vom
aduce această cunoaștere, programului spațial al guvernului Chinez. Îi invităm pe
Americani să ni se alăture, la fel pe Iranieni și pe ceilalți.

Reactorul cu 4 straturi

• Thomas: - Mulţumesc dl Keshe, am totuşi o scurtă întrebare despre reactoare, unul
puţin diferit, un reactor cu trei miezuri unde avem GANS apoi gol şi iar GANS şi un
mijloc gol, cum ar putea acesta să schimbe sistemul.
• Mr Keshe: - Acesta este reactorul cu patru miezuri despre care vorbim. De la
acesta aşteptăm sistemul de zbor complet, într-un timp foarte scurt.
• Când faci un sistem de zbor acesta înglobează totalitatea
cunoştiinţelor, tot ce am înţeles nu doar o parte a lor,
poziţionare, forţe de câmpuri, transmisie, structuri de
câmpuri, structuri de GANS-uri.
• Veţi observa că atunci când veţi crea câmpurile corecte,
GANS-urile vor dispărea, pentru că GANS-urile sunt în
inerţia stării de materie, chiar şi separaţiile de plastic pe
care le-aţi creat vor deveni nimic, doar câmpurile plasmei se vor conţine singure.
• Rick:-Acestea vor reveni în existenţa la oprirea reactorului sau vor fi definitiv şterse.
• Keshe: - Depinde, de cele mai multe ori vor reveni, pentru că eşti
în condiţia gravitaţiei terestre, voi nu le-aţi deformat, aţi mers la
nivelul lor superior.
• Asta se întâmplă, voi nu distrugeţi nimic. Voi operaţi aici în stare
materială şi apoi ajungeţi aici (pe un nivel superior al câmpurilor)
şi când le aduceţi în condiţia de materie a Pământului atunci revin, în cele mai
multe cazuri. Este modul în care vă manifestaţi corpul în raport cu mediu.
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• Una din cele mai mari probleme cu care vă întâlniţi este că atunci când vedeţi că
sistemul încearcă să meargă în direcţia inversă cu cea setată, lăsaţi-l să meargă
aşa.
• Înseamnă că în acea secvenţă a fost încărcat, chiar dacă credeţi că este altfel.
• Reţineţi, când oricine face orice test, luaţi obiceiul oamenilor de ştiinţă şi notaţi
totul: GANS-uri, pe care l-aţi încărcat primul, poziţia lor, cantitatea lor, cum au fost
produse şi orice altceva.

• şa vă puteţi întoarce oricând la punctul de referinţă. Faceţi fotografii. Înregistrări
video, în special la sistemele spaţiale, deoarece s-ar putea să se ridice şi să coboare
când nu sunteţi acolo, forţele de câmpuri crează rotaţie.
• În Cinzano, am atârnat sistemul cu o coardă elastică şi gradual forţele câmpului la
dus în jos, apoi l-a tras înapoi şi apoi s-a rotit . Era praf pe podea şi am văzut rotaţia.
Căutaţi să detaşaţi sistemele voastre de pământ.
• Când sistemele au picioare, asiguraţi-vă că bază este nano acoperita, că nu stea
pe materie ci pe un pat de câmpuri magnetice.
• Dacă vă uitaţi, nici o navă spaţială nu atinge Pământul. Atâta timp cât eşti separat
te poţi detaşa.

Zborul plasmatic decuplarea de materie 1
• Sistemul, în discuţie, are vibraţii datorită postamentului masiv, dacă îl reduci, la
picioare, nu vei mai observa aşa de mult.
• Dacă vă uitaţi la testele din Arizona, ei au încercat să păstreze un spaţiu cât mai
mare între placă de bază a reactorului şi pământ (masă, podea), pentru a permite
forţelor câmpurilor să intre.

• Când testaţi un sistem nu vă aşteptaţi să zboare, (de la sine), dacă deveniţi una cu
el, o puteţi face şi nu durează decât 10-20 de secunde, mai ales cu materiale
nucleare.
• Trebuie mai întâi să vină câmpurile şi apoi să se construiască (în jurul reactoarelor
de la bază). Şi pe măsură ce cresc, vin în sus şi lovesc reactorul de sus, apoi se
întorc, că stropii de la duş.
• Trebuie găsită o metodă să creşteţi construirea acestor câmpuri, care formează
structura tridimensională a navei spaţiale şi obţineţi ridicarea.
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• Întorceţi-vă la lecțiile originale. Unde am spus că atunci când faci această
formațiune stea, adevăratul câmp plasmatic este în interior, nu în reactoare. El este
creat de rotația masei totale, el nu are limite. Acesta este originea navei spațiale,
un singur reactor. Este extins cu acestea, în special pentru control.
• Când veţi merge în spațiu, veţi vedea că sunt multe ca acesta, ca și într-un muzeu,
pe care le foloseau să afecteze câmpurile cu alte câmpuri, că să creeze zbor și
mișcare.

• Dar în timp, formațiunea stea s-a dovedit a fi mai potrivită pentru a putea zbura.
• Cu aceasta putem utiliza mono elemente, iar mono elementele sunt foarte sigure.
• Cu cât utilizezi mai puține materiale, cu atât sunt mai puține posibilități de ați
pierde fizicalitatea.
• Deoarece când ai prea multe materii, Zinc, Cupru, Aur sau altceva, posibilitatea
pierderii crește.
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• Ceea ce trebuie să rețineți este că trebuie să ne deschidem înțelegerea și să
înțelegem totalitatea structurii plasmei.
• Dacă înțelegi structura plasmei nu mai trebuie să creăm o plasmă pentru a-i putea
utiliza câmpurile.
• Deci suntem limitați de propria cunoaștere.
• Poți practic zbura cu o singură plasmă, întregul Univers funcționează ca o singură
plasmă.
• Universul, de fapt el este doar o singură plasmă.
• Dacă considerăm plasma intregului Univers, avem câmprui magnetice şi
gravitaţionale care interacţionează între ele şi crează plasme: galaxii, sisteme
solare…..
• Chiar și Unicosul este o singură plasmă.
• Modul în care noi vedem că este creată o stea, în
dimensiunea galaxiei, este la fel cu modul în care
galaxia este creată în dimensiunea Universului.
Din interacțiunile câmpului acestuia.
• Când vă uitați la imaginea de pe cartea a treia, de
pe spatele ei, este structura unei plasme. Sau o puteți
numi structura Universului.
• Noi suntem cei ce trebuie să înțelegem.
• Noi suntem cei ce trebuie să facem un pas mai departe.
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• În realitate poți zbura cu o plasmă. O singură plasmă te poate duce în întreg
Universul.
• Dar depinde ce intensitate vrei să-i dai.
• Cazimir: - putem să realizăm zborul cu principalele GANS-uri ( CO2, CH3, CuO2) sau
trebuie să folosim hidrogen, deuteriu şi tritiu.
• Mr Keshe: -Nu neapărat, este limitarea înţelegerii, puteţi zbura cu un electron, cu
câmpul lui plasmatic.
• Jey:- Câmpurile se descărca dacă formaţiunea stelară atinge pământul.
• Una din problemele pe care toţi le aveţi este că voi construiţi sistemul
spaţial, puneţi GANS, rotiţi reactoarele şi aşteptaţi ceva.
• Dacă accidental aveţi GANS-urile corecte şi câmpurile corecte s- ar putea să vedeţi
ceva, dar pentru că nu credeţi în cunostiintele voastre, ceva este mereu greşit.
• 90 % din voi nu vor atinge zborul datorită neîncrederii în voi că o veţi putea face .
• Trebuie să înţelegeţi ce înseamnă, ce aţi făcut, credeţi că s-a întâmplat accidental,
nu aveţi încredere în ce aţi făcut.
• Cunoaşterea este completă, dar lipsa de încredere aduce 99% din eşecuri.
• Aveți aceste mici motoare care vă rotesc sistemul. Ce faceți?
Le conectați la sol, tot timpul sunteți legați (la reţea) de sol,
cum vreți să zburați?
• Orice plasmă faceți, voi alimentați sistemul, deveniți un foarte
bun furnizor pentru electricitate.
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Dar voi tot așteptați ca acestea să zboare dar nu vedeți că sunt legate de pământ.
Cum vreți să fiți, un JumboJet și să fiți legați cu lanțuri uriașe de sol?
Priviți la Arizona, nu vedeți sârme către prize, iar dacă au existat ei le-au tăiat.
- D-le Keshe, acum vorbiți despre folosirea unui sistem de baterii, încât să nu mai
fim legați la priză?
Douglas care a fost cu Fundația Keshe și a eșuat în a arăta furnizarea de energie în
Washington, iar noi am spus că-l va arăta în doi ani, acum el spune că este gata.
Acum procesul s-a maturizat, încât poate să-l prezinte.
Deci dacă-l are și-l puteți pune înăuntru, veți putea zbura cei mai mulți dintre voi.
Acesta a fost întreg scopul al generatorului independent, al unității de putere.
Dar generatorul pe care noi îl furnizăm, este PPU din Accra, este construit pentru
acest tip de procese.
Acum, acea încătușare a lumii a dispărut.
Nu mai este nimic care să vă țină.
Dar încă trebuie să înțelegeți ceea ce faceți.
Așa cum am spus, veți zbura când jumătate din corp este înăuntru iar cealaltă
jumătate afară. Am testat asta de multe ori. De sute și mii de ori, tăindu-mi
degetele, degetele de la picioare și buzele.
Eu știu ce am construit. Este o mare mașină de tăiat. Aveți grijă să nu vă tăiați
degetele. Procesul trebuie să fie înțeles. Și cumva, așa cum am spus, eu vă ghidez.
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• Acum știți unde sunteți.
• Întoarceți-vă la sistemul MaGrav. Configurați MaGrav-ul așa cum v-a fost prezentată
în prima lecție din Barletta.
• V-am arătat cum să faceți un generator, și toți ați eșuat.
• Iar au am gândit: Bine, ei sunt fericiți cu o reducere.
• Acele Unități MaGrav, acele PPU sunt construite pentru sistemul de zbor, nu pentru
casele voastre. Sunteți fericiți cu firmituri, le puteți avea.
• Întreaga structură trebuie să ajungă împreună, dar trebuie să înțelegeți întreaga
totalitate.
• Acum înțelegeți de ce nici unul dintre voi nu poate zbura.
• Deoarece aveți nevoie de o forță pentru a putea.
• În prezentarea din Arizona, eu am stat acolo și am urmărit și am spus: O, Doamne!
Acești tipi nici nu înțeleg ce fac. Ei sunt fericiți să simtă căldura.
• Acea căldură este curgerea câmpurilor, este energia pe care trebui să o recoltați.
• De ce aveți nevoi de motoare, de ce aveți nevoie de baterii? Înseamnă că încă nu
ați înțeles. Căldura nu provine de nicăieri, ea provine din frecarea câmpurilor.
• Ce face generatorul? Dacă vă amintiți eu am explicat, puneți un magnet, puneți o
bobină, când magneții se rotesc voi creați electricitate.
• Acum puneți mâna și obțineți căldură. Ce se rotește? Câmpurile plasmei voastre.
• Vreți ca eu să vin și să o mestec eu pentru voi.
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• De unde provine căldura?
• Este un câmp plasmatic, iar corpul omului este un Gans în condiție plasmatică, de
asta îl simțiți.
• Deci aveți un generator de câmp, cel mai puternic generator de câmp.
• Vă amintiți că v-am spus că avem un generator de putere pe care să-l publicăm?
• L-ați văzut dar niciodată nu ați înțeles.
• Pământul își creează propriul curent, dar nu sunt motoare sau generatoare.
• Este creat din interacțiunea câmpurilor condițiilor și materialelor din el, ele creează
curentul.
• De asta v-am dat două săptămâni ca să zburați!
• Ați observat când au spus că mâinile lor, palmele le sunt calde iar dosul este rece?
• Iar alții au spus că dosul este cald, iar palmele le sunt reci?
• Asta ar fi trebuit să vă dea informații masive.
• Asta vă spune că câmpurile vin din interior spre exterior.
• Ceea ce înseamnă că câmpurile se extind.
• Trebuie să le blocați pentru a schimba acea căldură în condiție materială, și obțineți
structura.
• Mă întreb dacă greșesc, sau studenții nu au înțeles?
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• Dacă deveniți experți în modul cum creați o plasmă, puteți sta în fața ei, prin
interacțiunea practic a câmpurilor sistemului vostru, iar Sufletul vostru dictează
ceea ce vreți să faceți cu ele.

• Deoarece ele interacționează cu voi, devin parte din voi. Le puteți răspunde,
deveniți un alt strat în acest proces.
• Dacă mergeți la un ordin mai înalt, care este mai mult în interior, puteți controla,
camera de control. Dacă ele interacționează cu fizicalitatea, voi puteți găsi o cale în
interior.
• Acum înțelegeți de ce v-am învățat despre sistemul MaGrav, deoarece lucrează în
condiție plasmatică.
• Sistemul cu electroni pe care voi îl faceți, care se rotește, are limitări.
• El nu poate funcționa, este ca și cum ați pune firmituri într-un vas mare.
• Acum înțelegeți de ce v-am învățat despre sistemul MaGrav, despre PPU, despre
modul cum funcționează sistemul.
• Și dacă aveți nevoie de curent alternativ pentru a porni plasma, îl puteți produce în
propriul vostru sistem, încât întotdeauna să porniți propria voastră plasmă.

Temperatura plasmei
• Rick: -Temperatura joacă vreun rol în elementele formaţiunii stelare.
• Mr Keshe: - Da, vă ridică presiunea arterială. Temperatura este o poziţie a
fizicalitaţii. Aţi văzut vreo galaxie care fiarbă cu stelele din ea?
• Rick: - Se vorbeşte despre particule de la aceste galaxii care au o foarte mare
temperatură.
• Mr Keshe: - Vrei să auzi cea mai mare minciună în care crede omul, că pe suprafaţa
Soarelui sunt milioane de grade C şi în interior sunt miliarde, puteţi merge în
interiorul Soarelui, la fel cum puteţi merge în interiorul corpului omului.
• Căldura, am explicat în lecţii, vine din condiţia de stare de materie a suprafeţei în
interacţiune cu acest câmp. În interiorul stelelor nu vedem o astfel de căldură.
• Rick: - Pământul este la fel?
• Mr Keshe: - Aproximativ la fel. Ai văzut pentru prima dată acest gol dar
nu ai înţeles. Nu contează ce temperatură creezi în exterior,
acesta stă la temperatura plasmei.
• Nu există materie acolo, sunt câmpuri de înalt ordin care
interacţionează acolo care nu se compară cu cele de ordin
inferior care crează fricţiune şi căldura.
• Rick: - Este greu de imaginat, că acest gol, este locul cel
mai intens, cu potenţialul cel mai mare.

Temperatura plasmei
• Mr Keshe: - Vă aminti acest reactor dinamic în care puneţi GANS, care se
poziţionează pe mărgini, apoi apa de GANS şi în mijloc apare golul ?

• Acest gol este atât de dens, atât de strâns împachetat, încât se manifestă la graniţa
de separare la nivelul GANS-ului.
• Dar GANS-ul care îl aveţi, aici , pe margine, colecţia câmpurilor lui a creat acest
centru, sufletul sistemului este o fiinţă sferică, la care voi aţi dictat ce formă să ia
cu sfera de plastic, pe care aţi pus-o.
• Lecţia de astăzi este o colecţie de înţelegeri, a modului cum să ajungi acolo, în
cursa către zbor.

Temperatura plasmei
• Trebuie să înţelegeţi ceva interesant , pentru că apare din ce în ce mai des, oameni
care vin în jurul fundaţiei învaţă şi când cred că au învăţat ceva, se cred Dumnezeu
şi neagă învăţăturile tatălui , nu vor ajunge nicăieri. Am avut acest lucru foarte
recent cu câţiva oameni, când guvernele au realizat că cunoaşterea provine din altă
parte.
• Încercaţi să fiţi transparenţi, ca ceea ce aţi învăţat să se întoarcă spre locul de unde
a venit. Aroganţa unor cunoştinţe minore arată ignoranţa omului.
• Şi am văzut mulţi oameni din fundaţie dispărând în acest fel.
• Lăsaţi cunoştintele să devină o nouă sursă de cunoştinţe, o sursă de elevare a
omului în direcţia cunoaşterii ştiinţei.

Relaţia hidrogen - oxigen din plasmă
• Renata: - Mă întreb, noi avem oceanele cu apă sărată, și avem un vas pentru Gans
cu apă sărată.
Ce rol joacă oceanele între Soare și Pământ, și posibil toate celelalte planete?
• Mr Keshe: - Nu, oceanele sunt pentru această planetă și acesta este locul unde
viața se poate mișca liber, în dimensiunea stării materiale a acestei planete.
• Dacă vă uitați, cum ele interacționează, adică Hidrogenul cu Oxigenul, ceea ce noi
numim apă.
• Uitați-vă la rația de dispersie al câmpurilor gravitaționale și magnetice, în raport cu
câmpurile gravitaționale și magnetice ale Pământului.
• Aici este momentul în care gravitaționalul gazelor, care este Oxigenul, trebuie să
găsească un compromis în echilibrul cu gravitaționalul centrului Pământului, al
câmpurilor de forță gravitaționale.
• Cele două se întâlnesc.
• Hidrogenul este ca și două aripi pentru, pentru Oxigen,
pentru a-i găsi echilibrul, în raport cu câmpul gravitațional al
centrului Pământului.
• Pământul creează câmpul gravitațional și magnetic, prin
plasma stării materiale a lui însuși, în care condiția Oxigenului pe Pământ, care este
în partea gazoasă, parte care se află deasupra stării materiale (solide) a Pământului.

Relaţia hidrogen - oxigen din plasmă
• Când acestea două fac un compromis, ele trebuie să ajungă împreună, au nevoie de
un echilibrator, deci avem doi Hidrogen.
• Deci este interacțiunea echilibrată dintre cele
două gravitații, ale gazelor și a stării materiale,
care dau lichiditatea planetei.
• Și utilizează doar atributele structurii acestei
planete. În unele locuri (din univers) există
Uraniu ca și lichid.
• Deoarece este același principiu din nou, dar trebuie să vedeți cu ce se poate
echilibra Uraniul, cu câmpul gravitațional și magnetic al lui.
• Deoarece dacă vă uitați, este foarte complicat, doar foarte simplu.
• Aveți un câmp ce coboară, trece prin, apoi coboară, trece
prin, apoi coboară, trece prin și apoi se întoarce.
• Este o buclă a echilibrării celor două. Dar aici, sunt
câmpurile de forță, câmpul de forță gravitațional, a
părții gazoase în raport cu câmpul gravitațional și magnetic a părții inerțiale a părții
materiale.
• Deci obținem egalitate sau un echilibru al puterii, al unuia în raport cu celălalt.
• Dacă ați trăi în lichid, atunci ați înțelege exact ceea ce face.

Relaţia hidrogen - oxigen din plasmă
• Dacă ei ne-ar lăsa să vă învățăm fizica, adevăratele esențe ale fizicii, toate cărțile de
fizică de astăzi, vor deveni foarte bune de aprins focul.
• Într-un fel ne îndoim de propria noastră integritate.
• De ce acceptăm acest gunoi? îl preferăm pe acesta deoarece nu ne arată cine
suntem.
• Oamenii care se mută spre tehnologia plasmatică, sunt cei ce înțeleg ceea ce este și
ceea ce poate fi și ce pot utiliza, pentru a adăuga la ceea ce înțeleg pentru a
înțelege mai mult și a utiliza mai mult.

Transformarea materiei în energie și energiei în materie
• Richard Ubique:- Ce culoare are Gans-ul de Aur?
• Mr Keshe: - Încearcă și spune-ne.
Este foarte asemănător cu cea a Cuprului.
• Depinde ce curent permiți să curgă prin el, el merge la verde la portocaliu, apoi la
negru.
• Depinde cât de repede eliberezi nano structura în mediu.
• -Aquile: - Trebuie să dăm sistemului de zbor, dând neutronului care este numitorul
comun, evoluat ca și centru al Universului, câmpuri magnetice pentru a-i crește
câmpul gravitațional?
• - Nu înțeleg. Probabil dacă poate reformula întrebarea, poate atunci noi o putem
înțelege mai bine?
• - În aceste lecții, am explicat o mulțime de chei, cunoașteri, condiții și poziții
importante, despre călătoria în spațiu,
• Și foarte multă înțelegere este necesară pentru a putea fi realizată.
• Aduceți două Gans-uri împreună și prin absorbția energiei din pântecul mamei,
creați un sistem dinamic, care prin rotație și dăruind câmpuri de la unul la altul,
creați Sufletul omului.
• Apoi Sufletul omului manifestă fizicalitatea.
• Deci sistemele voastre trebuie să fie la fel, nu există nici o diferență.

Transformarea materiei în energie și energiei în materie
• Nu vă învăț nimic diferit, dar cel puțin acum înțelegeți mai mult despre propria
voastră creare și poate puteți înțelege ce poate crea sistemul vostru.
• Întoarceți-vă la lumea creației.
• Am făcut omul după imaginea mea proprie.
• Dacă Sufletul vostru a reușit să vă facă pe voi ca și oameni, să vă dea dimensiunea
fizicalității, puteți face la fel aducând elemente împreună, încât aducând materia
împreună, puteți crea un Suflet și apoi puteți crea fizicalitatea acestuia.
• Materia în energie și energie în materie, asta este tot ceea ce trebuie să faceți.
• Și nu înțeleg cum nici unul dintre voi nu înțelege acest proces simplu.
• Voi sunteți creați din acesta, cum poate fi o problemă să creați din el.

Cine este aproape de zbor?
• Me Keshe: - A reușit cineva dintre voi să atingă vreo poziție, prin care să credeți că
veți fi capabili să zburați curând?
• JOHN: - Cred că suntem aproape, în Arizona.
• Mr Keshe: - Bine. Cât de departe ai ajuns John?
• JOHN: - Știți, am făcut, sau cred că am făcut câteva descoperiri și cred că mâine
vom efectua un test, de la care am ceva așteptări.
• Mr Keshe: - Asta este bine, este foarte interesant. Cât de departe ai ajuns cu
crearea unui combustibil de care să fii mulțumit?
• JOHN: - Asta este exact unde ne aflăm acum. Cred că asta este ceea ce vom testa
mâine. Deci vom avea o lecție specială mâine?
• Mr Keshe: - Bine. Mulțumesc frumos.
• Altă echipă care lucrează la asta? Sau alți oameni care lucrează la asta?
• Mulți dintre voi ați cumpărat aceste mașini rotitoare.
• Rick - Eu am unele concepte la care lucrez, dar nu am, nu sunt gata să încep
experimente fizice, dar nu am un termen limită încă, și trebuie sa-mi rezerv timp
pentru a le face.
• Deci sunt parte din proces.
• Mr Keshe: - Altcineva?
• Armen: - Eu D-le Keshe.

Cine este aproape de zbor
• Mr Keshe: Practic ai făcut un sistem de zbor foarte bun, dacă poți agăța sistemul
MaGrav corect în aceiași poziție. Poate fi centrul gol în mijloc.
• - Da. dat tot va avea o broască țestoasă în el.
• Armen: - Încerc să configurez asta chiar aici. Și cred că o voi termina săptămâna
viitoare.
• Mr Keshe: - Sperăm să vedem un sistem de zbor săptămâna viitoare? Altcineva?
• Dacă faceți un sistem, arătați-l. Nu vă fie frică că este greșit sau altceva, noi toți
învățăm unul de la altul.
• Marin: - Am văzut multe presupuneri despre cum se obține Gans-ul de H3, dar nici
o procedură funcțională clară. Puteți prezenta procedura corectă și cum pot verifica
calitatea Gans-ului de H3?
• Mr Keshe: - Un număr de oameni au făcut propriile lor presupuneri și propriile lor
proceduri,ca și în Arizona, au venit cu noi moduri de a o face, și de înțelegere a lor,
de a o face în modul lor. Trebuie să înțelegeți cum să utilizați sistemele.
• Orice structură poate fi utilizată.
• Puteți utiliza un covor zburător.
• Trebuie să înțelegeți cum. Odată ce înțelegeți principiul, nu mai contează ceea ce ei
vă dau.
• Odată ce învățați tehnica, nu contează ce aveți, și asta trebuie să fie înțeleasă.
• Problema este în înțelegerea totalității.

OZN
• Marin: Dacă construim o navă spațială pentru Pământ, din ce va fi făcută cabina,
din lemn, din plăci de aluminiu, ce material ar fi cel mai bun? Și apoi cum este
pentru Univers?
• Mr Keshe: - Universul în mod obișnuit are structură de diamant?
• Și depinde de ce intensitate au câmpurile pe care le utilizați.
• Puteți crea podele, secțiuni, dacă acesta este punctul vostru de referință în a avea
ceva.
• În această dimineață am vorbit cu echipa din China, despre cum să mute și să
poziționeze sistemul. Putem muta ceva și să creăm un perete și putem muta
altceva și să creăm podeaua.
• Odată ce vă stabiliți dimensiunile sau caracteristicile câmpurilor, odată ce ați
stabilit această curgere a câmpului, un kilogram, zece kilograme, un milion de
kilograme, un miliard de kilograme, nu fac nici o diferență față de câmpurile
gravitaționale și magnetice ale Pământului.
• Deoarece acum sistemul însuși este cel ce dictează
greutatea pe care o transportă.
• Câmpurile pe care le produceți sunt importante, nu
masa din ele. Masa este atât de jos comparativ cu
câmpurile pe care le-ați creat, încât 1000 de tone
înseamnă nimic. Deoarece acum este ca un balon.
• În interior pot transporta orice vreau.

OZN
• Așa cum am spus de multe ori, când aveți un plic, vă pot pune un milion de dolari
banknote, sau vă pot pune un cec de un milion, sunt același lucru.
• Plicul este plic, transportă orice se pune în el. Acum plicul este creat.
• Deci mulți dintre voi care vă faceți griji despre masă cu sistemul vostru, înseamnă
că nu ați înțeles.
• Vă amintiți că am făcut publică imaginea pe care am văzut-o în Sudul Italiei, la trei
zile după ce am ținut unele lecții, acum 2-3 ani?, cu o gaură în centru?
• Acesta este acel centru. Aici.
• Această lumină din centru, este această lumină
de aici (plasma din interiorul formaţiunii stelere).
• Este atât de puternică încât acestea trei nu se
pot vedea.
• A stat deasupra Sudului Italiei ore întregi.
• Iar Forțele Aeriene Italiene au încercat să o
captureze cumva.
• Asta am făcut-o cu câteva zile înainte de lecțiile despre care am vorbit, și în Sudul
Italiei a fost înregistrată, au fost mulți oameni care au putut-o vedea.
• Forțele Aeriene Italiene erau înnebunite, zburau sus încercând să o evalueze, dar el
a fost exact ceea ce v-am explicat.
• Lumina pe care o vedeți în centru, este combinația de câmpuri, un OZN complet
funcțional.

OZN

• Acum este după jumătate de oră. Încă se poate vedea în formație completă.
• Norii s-au schimbat dar poziția OZN-ului nu s-a schimbat.
• Este ceea ce v-am învățat, iar acum prieteni v-o arăt.

