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Spatiul si Timpul
• Există o mare dezvoltare în desfășurare.
• Depun tot efortul pentru a sprijini programul de nave spațiale Chinezesc.
• Este un sistem spațial complet, niciodată dezvoltat, niciodată arătat, și va fi unul din cele mai
avansate sisteme.
• Noi îl păstrăm departe, din motive de siguranță, și atunci când va fi complet dezvoltat, va fi
făcut public.
• Aceasta va schimba cursul umanității, fără nici o urmă de îndoială.
• Vom arăta o dimensiune diferită, nu una militară, ci ca o modalitate de călătorie spațială.
• Acest proces care este foarte detaliat, va fi o combinație de control a zborului și a mișcării,
dezvoltarea de materiale, sistem de sănătate, totul integrat într-o singură navă spațială.
• Prin dezvoltarea acestei tehnologii vom forța .
• Nu avem nimic de ascuns, dar în acest proces, sistemul Chinez, sistemul spațial este atât de
cuprinzător, încât va șoca lumea științifică, în toate aspectele și va duce știința tehnologiei
spațiale 200-300 de ani înainte.
• Aceasta este o decizie pe care am luat-o, ca răspuns la ceea ce se întâmplă în întreaga lume.
• Pentru a înțelege noua tehnologie spațială și ce suntem pe cale să obținem, trebuie să
înțelegem noua știință, noul etos, noua cale.
• Una din cele mai mari probleme pentru noua dezvoltare, va fi timpul și spațiul.
• Au existat multe discuții în lumea științifică, despre ce este timpul și ce este spațiul.

Spatiul si Timpul
• În atât de multe feluri, spațiul și timpul nu există.
• Spațiul și timpul există doar ca ceea ce noi numim gradienți, depreciere, pierde de energie,
sau timpul ca o pierdere de energie, așa cum l-am definit înainte.
• Dar într-adevăr există timpul în lumea Universului?
• Nu, niciodată, nu există și nu a existat.
• Începutul și sfârșitul este în același timp.
• Structura reprezintă procesul de întoarcere la origine.
• Prin căderea unuia, sau prin reducerea intensității, se creează spațiu și cu el creează timpul.
• Timpul nu există pe tărâmul Creației. Deoarece totul este așa cum este, nimic mai mult,
nimic mai puțin.
• Timpul a devenit dimensiunea existenței, pentru om.
• Când omul va deschide noi dimensiuni ale spațiului, așa cum facem noi, va ajunge să
înțeleagă că nu există nici o limitare temporală.
• Putem trece dincolo de limitele Universului, instantaneu, dacă înțelegem procesul Creației.
• Și acesta este ceva foarte încâlcit pentru mintea omului.
• El nu poate înțelege că poate schimba dimensiunile existenței, prin intensitatea câmpurilor și
nu prin pierderea intensității.
• Asta este ceea ce a determinat viața omului, sau durata omului pe această planetă sau
dincolo de ea.
• Când obțineți dimensiunea Sufletului omului, acesta nu va mai exista, deoarece Sufletul
călătorește sau atinge punctul, ceea ce noi numim punctul critic, punctul de desprindere de
corpul omului.

Spatiul si Timpul
• Îi putem da, sau putem lua de la el, dacă el trebuie să dea pentru a primi mai mult și a se
eleva pe el însuși.
• Dar în același timp, el nu are nici un timp.
• În momentul separării față de fizicalitatea corpului omului, timpul se oprește pentru Sufletul
omului.
• Deoarece el se alătură dimensiunii existenței Universului, care nu are nici un timp și nici o
dimensiune.
• Asta devine important pentru călătoria noastră în spațiu, într-un timp foarte, foarte scurt,
într-un mod rapid.
• Cum călătorim în întreg Universul, când nu există timp nici spațiu, nici dimensiune.
• Dar într-un fel, noi vedem Universul prin ochii omului, și totul din el este fizic.
• Sunt galaxii pe care le observăm, sunt nori, sunt ființe umane, sunt alte entități pe care le
observăm, și le asociem un timp, 40 de ani, 60 de ani, 100 de ani, 1000 de ani lumină.
• Asta este valabil în dimensiunea existenței observaționale a înțelegerii omului.
• Din alte intensități sau dimensiuni, asta este irelevant.
• Este ca viața unui fluture, o zi și o noapte, dacă vreți să o considerați în acest fel.
• Ceea ce voi numiți miliarde de ani pentru asta și asta, este practic punctul de început al
Creației,
• Și atunci înțelegem. Pentru ca omul să fie capabil să creeze și să existe în toate dimensiunile
Universului, trebuie să înțeleagă esența Creației.
• Trebuie să înțelegem că dimensiunea existenței aparține unui singur lucru, și acesta este
Creatorul.

Spatiul si Timpul
• Odată ce omul obține zborul, și odată ce înțelegem manevrarea și procesul dezvoltării
câmpurilor, și a conversiei câmpurilor în alte câmpuri, va dezvolta noi plasme, nu neapărat în
stare materială și atunci omul va deveni foarte matur, și foarte repede va înțelege restul
procesului.
• În acest moment, cu Gans-urile și cu celelalte, noi convertim energiile plasmei în stare
materială.
• Dar maturitatea va veni când omul va putea converti plasma într-o altă plasmă, sau prin
conversia plasmei atinge punctul creației.
• Asta înseamnă elevarea Sufletului omului la dimensiuni mai înalte.
• Și dacă într-o zi înțelegem acest proces, atunci omul își poate eleva Sufletul la nivelul
Sufletului Creatorului, pentru a fi în contact cu el, pentru a fi parte a lui.
• Dar nu a devenit niciodată.
• Cei ce înțeleg vorbele înțelepte, înțeleg ce înseamnă asta.
• Deci în realitate, pentru noi ca și ființe umane, aflați în dimensiunea fizicalității noastre, acum
dacă ne ducem în spațiu, vom descoperi că acest corp fizic al omului, nu este nimic altceva
decât un miraj, nu are nici o existență, nu are nici o tangibilitate, nu are nici o dimensiune și
nici un timp.
• Deoarece odată ce creăm sisteme care sunt mult mai puternice decât ceea ce știm, noi
suntem diluați în ele, suntem parte din ele.
• Citiți articolele mele, citiți cărțile mele.
• Am scris despre tehnologia de diluare a plasmei.
• Poate acum puteți înțelege mai multe.
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Fuziunea interatomică este ceea ce noi numim diluarea plasmelor, când vă diluați în ele.
Când puteri mai mari intră, tangibilitatea existenței este nimic, devine invizibilă.
Este ca atunci când aveți un cub de zahăr, și-l aruncați într-un pahar cu apă fiartă.
Tangibilitatea dispare, dar esența zahărului, dulceața lui este în apă.
Asta va fi ceea ce omul va ajunge să înțeleagă.
Omul în primul sistem de zbor își va pierde tangibilitatea, așa cum îl vedem noi, așa cum îl
observăm.
Dar în același timp dacă lăsați apa să se usuce din nou și să se evaporeze, obțineți cristalele
de zahăr înapoi.
Nu neapărat forma pe care o vreți, dar el este totuși sub forma pe care o vreți.
Dacă la început a fost un cub, acum după ce l-ați uscat, îi puteți permite să ia ce formă vă
place.
Aceasta va fi esența creării sau recreării omului în noile dimensiuni.
Mulți dintre voi vă așteptați să călătoriți în spațiu, cu aceiași fizicalitate pe care o aveți.
Dar veți descoperi că acest miraj al gândirii, va deveni un alt eșec al gândirii omului, în
dimensiunea Creației.
Dimensiunea reactoarelor, dimensiunea spațiului este atât de puternică, încât din dorința de
a fi capabil să-și atingă destinația, fizicalitatea omului devine acel zahăr din apă.
Puterea este atât de imensă, încât fizicalitatea omului se pierde în dimensiunea respectivă.
Iar apoi în punctul de destinație, la fel cum uscăm apa, evaporând-o, pentru a găsi o nouă
dimensiune a cristalului, atunci înțelegeți noile caracteristici și noile dimensiuni.
Există o mare întrebare. Cum de întotdeauna vedem, ceea ce numim oameni din dimensiuni
exterioare, în vizualitatea noastră de pe această planetă?

Spatiul si Timpul
• Deoarece ei fac același lucru.
• În esență, în navele lor, ei sunt acel cub de zahăr, care este dizolvat, dar există.
• Prin apariția în fața omului, noi îi condiționăm acum, este o condiție a mediului acestei
planete, ale câmpurilor acestei planete, deci ei iau forma cea mai apropiată omului, încât
omul să aibă la ce să se poată raporta, și să le înțeleagă existența.
• La fel va fi și pentru om. În perioada ce va veni, mulți dintre voi care experimentați, veți
descoperi că încă transportați fizicalitatea omului, când vă plimbați afară în spațiu, dar în el
nu aveți nici o fizicalitate, ci doar tangibilitatea esenței Sufletului omului.
• Deoarece fizicalitatea în dimensiunea intensităților înalte, nu poate exista, deoarece ele
depășesc energia și intensitatea câmpurilor omului, ca și ființă umană.
• Va trebui să existe o nouă înțelegere.
• Va trebui să existe nevoia unui nou etos, despre cum ne descurcăm în alte condiții.

Forţarea Păcii prin tehnologie plasmatică.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noi am fost milostivi arătând drona capturată. Data viitoare nu o vom mai arăta.
Deoarece prin saturare, ea se dizolvă în acea condiție.
Și deoarece nu are un Suflet, nu se poate reproduce singură.
Acesta este modul în care vom forța Pacea pe această planetă de acum încolo.
Când omul nu mai are uneltele de a ucide, omul nu mai poate ucide.
Aceasta este unealta și acesta este unul din motivele, pentru care noi accelerăm noul proces
al dezvoltării reactoarelor spațiale, a noilor nave spațiale.
Acesta este răspunsul meu pentru cei ce susțin orice război.
Acum noul război al Fundației Keshe este dezarmarea completă, dezarmarea absolută.
Modul în care vedem că zahărul se dizolvă în stare materială în acea apă fierbinte, la fel fac
navele aeriene, vasele, într-o plasmă de înaltă intensitate, eliberată și controlată.
Dar deoarece Sufletul omului are controlul asupra fizicalității acestuia, omul se poate
remanifesta el însuși.
Armele, gloanțele și vasele nu au Suflet.
Deci noi finalizăm întregul proces.
Aceasta este dorința mea și va fi împlinită.
În noua generație a dezvoltării navelor spațiale, le vom face de dimensiuni mai mici.
Poate fi transportat în geanta unui școlar.
Oricine este un om al Păcii, o poate configura, dezvolta și folosi.
Mulți dintre voi ați căutat sisteme energetice.
Aceste noi reactoare spațiale, aceste noi sisteme de nave spațiale, creează atât de multă
energie, încât oricare dintre voi o poate accesa de la sursă.

Forţarea Păcii prin tehnologie plasmatică.
• Modul cum omul își ia lumina și energia de la Soare, acestea vor fi adaptate încât să-și
elibereze energia, conform cu starea materială a omului, încât să poată face ceea ce-i place
cu ea.
• Acum înțelegeți noua dezvoltare.
• Putem ateriza, putem zbura, putem face orice ne place, cu noile sisteme, pe care omul nici
nu și le poate imagina.
• Deoarece echipa mea învață din ce în ce mai multe, eu adaug din ce în ce mai multe sisteme
de control, încât să poată fi făcute, chiar dacă aduce o înțelegere mai înceată, dar o
aprofundare a sistemului.
• Zborul și mișcarea, crearea materialelor, condiția creării Sufletului omului, condiția creării
energiei dincolo de imaginația omului.
• Dezarmare globală completă, prin condiția câmpurilor electromagnetice în condiție
plasmatică, încât nici o materie nu poate rezista.
• Acum războiul este al celor ce sunt iubitori de război, nu a celor ce sunt națiuni pașnice.
• Veți înțelege și veți vedea răspunsul noii tehnologii, într-un timp foarte, foarte scurt.
• Va dezarma orice sistem care este creat pentru a răni omenirea, nucleare sau nenucleare.
• Fără sancțiuni, fără a răni, noi pur și simplu scoatem uneltele afară din joc.
• Am luat în ultimele câteva zile o decizie, ca sistemul spațial al Chinezilor va fi cel mai
complicat, cel mai complet sistem pe care omul l-a văzut, și-l vom furniza prin intermediul
forțelor militare și a sistemului spațial al guvernului Chinez.
• Noi forțăm Pacea prin cunoaștere și o nouă înțelegere.
• Și facem uneltele războiului învechite.

Forţarea Păcii prin tehnologie plasmatică.
• Am arătat-o cu drona, o vom arăta cu armele nucleare.
• Nu va mai exista nici o armă nucleară care să poată răni vreun on de pe această planetă,
pentru a fi o scuză pentru ca alții să poată crea război.
• Dar noi avertizăm, cei care au arme nucleare în sediile lor, suportă consecințele.
• Dacă aș fi fost voi, fie Iranian, fie Israelian, fie American, fie Rus, aș lucra foarte repede pentru
a scăpa de armele nucleare.
• Deoarece nu vor mai avea nici o utilitate.
• M-am deghizat eu însumi într-un fizician nuclear, deci știu care este jocul.
• Un focos nuclear poate fi lansat doar dacă, dacă sistemul pentru el mai funcționează.
• Dar dacă el nu mai funcționează, ce utilitate mai are?
• Război prin amenințare, leu fără dinți.
• Noi forțăm prin tehnologie, prin înțelegerea noii științe, Pacea și avem cunoașterea și puterea
de a o furniza.
• Fără un singur cartuș.
• Așa cum am spus unui lider militar foarte recent: Foarte curând, curtea criminală de la Haga
va fi plină de liderii lumii acestor vremuri.
• Mă întreb ce vor avea de spus.
• Am văzut liderii ex-comuniști cum s-au aliniat, acum vom vedea liderii Vestici cum se vor
alinia în aceiași curte, foarte, foarte curând, justificându-și crimele pe care le-au făcut, în
numele a indiferent ce.
• Abuzul de putere în momentul când au fost la putere.
• Și în schimb, noi furnizăm tehnologia spațială tuturor națiunilor în mode egal și simultan, prin
guvernul Chinez și prin ceea ce ei văd ca și națiuni pașnice.

Campurile palsmatice din centrul reactorului.
• Este ceva important ce trebuie să explicăm, dacă vă amintiți când am produs, ceea ce numim
CO2. Un lucru pe care mulți oameni nu și-l amintesc, sau nu-l pot aprofunda, este că am creat
un câmp al Carbonului în apă, nu Carbonul însuși.

• Dacă vă întoarceți la aceiași structură, ca cea a reactorului dinamic, și puneți în interior CO2,
ați creat câmpuri de CO2.
• Voi puteți lua o bilă goală și să o puneți în centru, în CO2.
• Ceea ce veți captura este esența Carbonului ca și intensitate a câmpului, fără nici o apă.
• În reactoarele dinamice, când puneți aceste bile în mișcare, și apoi când opriți motorul,
vedeți că Gans-ul colapsează.
• Dar dacă ați lăsat această bilă în centru, câmpurile din centru, din acea bilă, sau de aici dacă
goliți vasul, nu au colapsat.
• Bila transportă câmpurile plasmei, a totalității a ceea ce a fost colectat.
• Deoarece aici aveți Gans-urile ce se rotesc, iar ele colapsează (când se oprste rotirea ), dar
aici câmpurile sunt create (în sfera goală) și este practic ca și la începuturile creării vieții.

Campurile palsmatice din centrul reactorului.
• Acum aceste câmpuri, au interacționat și au creat diferite dimensiuni
ale câmpurilor printre ele. Deci câmpurile din interiorul acestui vas,
sunt diferite față de Gans-ul din exterior.
• Deoarece unele au încetinit aici, unele sunt la această intensitate, unele
au căzut la această intensitate. Deci într-un fel, acest vas gol, datorită
ochiului fizicalității omului, ar trebui să nu aibă nimic în el, dar dacă îl
luați din centrul sistemului, dacă îl luați din centrul vasului, ca și o bilă
goală și-i permiteți să-și creeze interacțiunile, este un Suflet el însuși.
• Dacă înțelegeți asta, puteți utiliza asta pentru a confirma, interacțiunea
câmpurilor dintre cele două.
• Vă amintiți când am avut discuția cu ministrul din Accra, și i-am sugerat, iar el nu a putut
înțelege, și ne-a acuzat că vindem apă, iar fiul lui era farmacist sau altceva, eu am spus: Ia un
vas cu apa noastră, apoi ia un vas cu apa ta, apoi adaugă puțină apă de a mea în apa pe care
o ai tu, și măsoară-i alcalinitatea.
• Iar ministrul a tăcut.
• La fel este și aici.
• Luați două bile și lăsați-le să interacționeze.
• Veți vedea noi fenomene. Până acum, de fiecare dată ați crezut că este doar o bilă goală,
deoarece sunteți atât de fizici nu înțelegeți, nu vreți să aprofundați. Voi ați creat o nouă viață.
• Un ovul și un spermatozoid prin multiplicare creează acel Suflet.
• Acel Suflet nu moare, pentru că moare corpul.
• Cu cât lăsați sistemul să stea mai mult, în dimensiunea rotirii, gol sau oricum, se creează
mai multe interacțiuni în profunzime ale câmpurilor.

Campurile palsmatice din centrul reactorului.
• Apare o nouă viață, o nouă dimensiune.
• Dar pentru că omul este atât de fizic, se uită și spune: O, am oprit motorul, și asta e, a
dispărut.
• Sufletul omului nu mai există când fizicalitatea acestuia nu mai există?
• Când aveți un accident și vă pierdeți un braț sau oricare altă parte a corpului, se pierde ceva
și din Suflet? sau el este deja creat?
• Și dacă înțelegeți asta, atunci puteți utiliza chiar Sufletul omului, pentru a crea partea
amputată a corpului omului.
• Asta este ceea ce am mai explicat înainte.
• Dacă doctorii înțeleg că atunci când scoți un rinichi, acum nu trebuie să mergi să cauți un
rinichi.
• Nu, scoate rinichiul, dar creează condiția și el va crește, deoarece există câmpurile
gravitaționale și magnetice specifice lui în acea parte a corpului uman.
• Nu trebuie să transplantați un rinichi de la un corp la altul.
• Trebuie să aduceți esența creării lui și să-i faceți loc, iar rinichiul se va dezvolta.
• Cum credeți că rinichii omului se poziționează întotdeauna în același loc?
• Deoarece interacțiunea câmpurilor dictează asta. Acesta este locul rinichilor, acesta al
ficatului sau al inimii.
• Acum dacă începem călătoriile spațiale, trebuie să înțelegem cum, putem face elemente,
organe, din interacțiunea câmpurilor plasmei Universului.

