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Extinderea cunoasterii nano tehnologiei
46:03 - 1:12:40

• Dl Keshe:
• Acum că am învățat cum să producem Gans-uri, trebuie să înțelegem că procesul de
conversie este la fel.
• Noi producem Gans-uri în condiția salină a acestei planete.
• Există o mare neînțelegere între suporterii Fundației Keshe.
• Atunci când utilizați condiția acidică, lucrați în starea materială.
• Când utilizați condiția salină, atunci lucrați în condiția plasmatică.
• În mușchii omului nu există acid, funcționarea este la diferite nivele de sare.
• Condiţia salină dă viață, dă continuitate, dă conductivitate, dă interacțiune a câmpurilor.
• Atunci când lucrați cu acid, voi creați o legătură a stării materiale la nivel molecular.
• Recent am pus o întrebare simplă:
• Cum faceți Gans de zahăr?
• Unii au venit cu faptul că din acid clorhidric și zahăr se poate obține Gans de zahăr și există
evidențe că el are câmp magnetic, deci el trebuie să fie Gans.
• Pentru a produce Gans, nu trebuie să treceți prin calea acidică.
• Trebuie să mergeți prin calea salină şi la fel am făcut cu NaOH.
• Înțelegeți cum îl produceți, apoi înțelegeți ce creați în stare Gans și apoi îl puteți utiliza în
spațiu.
• Pare să fie multe lipsuri în cunoaștere, sau nu a fost înțeleasă complet.
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• Deci cei dintre voi care creați Gans de zahăr, utilizând acid clorhidric sau acid azotic, sau
altceva, voi mergeți pe calea materială. Veți obține ceva, dar nu este în stare Gans şi veți
vedea că nu dă rezultate.
• Trebuie să învățăm, cum să producem aceste materiale, deoarece în spațiu noi trebuie să
urmăm procesul vieții.
• Dacă utilizați câmpurile, pentru a le converti în plasmă şi să devină materie, aveți nevoie de
conversia produsă de sare, în mediul vostru.
• Cei dintre voi care ați creat Gans din sare, aveți nevoie de el pentru a fi capabili să obțineți o
conversie rapidă.
• Prin lecția de astăzi am încercat să acopăr, puțin din ceea ce a fost lăsat în urmă și nu a fost
înțeles şi sunt importante în întreaga structură.
• Există o altă problemă, este vorba despre ceea ce numim alcalinitate.
• Cum interacționați cu alcalinele pentru a le schimba în acidice şi invers?
• Alcalin este gravitațional. Savanții au încercat să găsească un alt nume. Și ceea ce numiți
acidic, este magnetic, este a da.
• Când sunteți conectați cu Hidrogenul, care este o plasmă liberă, sunteți în poziția de a da,
aveți un electron liber, încercând să găsească o potrivire, încercând să găsească orice poate,
încât să se poată dezvolta el însuși.
• El poate da pentru a susține conexiunile, atunci este vorba despre magnetic, voi îl numiți
acidic.
• Dacă vă uitați de ce devine alcalin, este pentru că transportă în majoritatea timpului,
conexiunea cu Oxigenul.
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• Oxigen care reprezintă atracția gravitațională, ca și un magnet, ale energiilor din condiția
atmosferică a Pământului.
• Deci dacă înțelegeți acest proces, ar trebui să fie foarte ușor,pentru a înțelege următorii pași.
• Cei care au produs Gans de zahăr, prin condiție acidică, merg într-o altă direcție, nu vor crea
condiția unei plasme libere.
• Ele vor avea un efect, pentru că sunt toate la fel, dar modul în care câmpul Magnetic va
acționa, este total diferit de atunci când este făcut prin condiția salină a acestei planete.
• În spațiu nu avem sare, nu avem acizi.
• În spațiu utilizăm plasma liberă a Neutronului, pentru a crea aceste condiții.
• Aceasta este parte din lecția prin care am trecut acum câteva săptămâni și multă lume
încearcă să o testeze să vadă dacă funcționează.
• Cunoașterea spațiului nu trebuie să fie condiționată de starea materială.
• În spațiu, trebuie să fiți capabili să utilizați intensitatea câmpurilor, din spectrul care ajunge la
voi, încât să produceți sau să extrageți ceea ce aveți nevoie.
• În lecțiile viitoare, vă voi arăta, ceea ce numim călătorie spațială.
• În telefonia mobilă, voi puteți transfera pachete de informație.
• La fel, puteți crea condiții fără nici un cost, încât să trimiteți sistemul vostru, prin intermediul
sistemului MaGrav pe care-l aveți acasă și să-l trimiteți oriunde vă place, furnizare
instantanee.
• Aceasta o văd ca fiind realizabilă în următoarele 6-12 luni.
• Asta înseamnă că veți fi capabili să împachetați energii.
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• Ați făcut-o deja, o numiți nanotehnologie.
• Dacă vă întoarceți să înțelegeți cum ați creat nano materialele, aţi trecut deja prin asta, iar
acum trebuie doar să vă extindeți cunoașterea.
• Baza cunoașterii este simplă.
• Dacă vă amintiți, acesta a fost Cupru.
• Dacă privim o structură moleculară a Cuprului, din secțiune transversală, această bară de
Cupru, acestea fiind moleculele ce o compun, și dacă le numerotăm de la 1 la 13 și așa mai
departe, aceasta este o structură moleculară.

• Fiecare atom este blocat cu un altul, prin intermediul câmpurilor gravitaționale și
Magnetice ale planetei Pământ.
• Acum îl trecem prin procesul caustic. Ce obținem?
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Facem ca aceste straturi să ajungă astfel (albastru).
Acesta este 1, acesta este 2, acesta este 3, acesta este 4, 5,6,7,
iar acesta este 11,12,13,14,15,16.
Deci ce obținem, straturile au devenit poziționate MaGravs, poziționare ce permite existența
unor spațieri între ele.
• Asta este ceea ce nano straturile sunt.
•
•
•
•

• Acestea (verzi) sunt extinderea acestora (albastre).
• Deci acum aveți aceste straturi.
• Când vedeți un material negru, ați creat, conform cercetărilor noastre, între 30000 la 50000
de straturi.
• Deci aveți un sandwich de 30000 unele peste altele.
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• Motivul pentru care le vedeți negre, este deoarece orice radiație, de oriunde din lume, sau
din Univers care ajunge la ele, straturile sunt atât de spațiate, încât acestea în timp ce trec
prin cele 30000 de straturi, ele sunt prinse și rămân captive între ele.

• Extinderea cunoașterii înseamnă că noi am creat o capcană pentru energie.

• În lumea științei, a electronicii, numim aceasta capacitate, condensatori.
• Deci dacă înțelegeți asta, această dimensiune are un câmp de forță.
• Acestea sunt sisteme dinamice, deci ele-și creează propriul câmp în raport cu acesta.
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Dacă ați înțeles asta, o puteți extinde pentru dimensiuni mai mari.
Voi puneți orice în aceste cutii. Ele rămân așa cum sunt.
Este o anvelopă, putem pune în ea bani, o scrisoare, o lămâie, un sărut.
Anvelopa nu se vede. Acum, dacă potriviți câmpurile gravitaționale și
magnetice ale anvelopei, cu cele ale sistemului pe care fratele îl deține,
atunci îi puteți transfera conținutul.
În zilele noastre noi scanăm imagini, în viitorul apropiat vom scana intensitatea câmpurilor
magnetice.
Și asta este! O pot trimite! Orice, chiar și pe mine însumi.
Deoarece acestea se poziționează, se destind, conform cu ceea ce este pus
în interior.
Acestea sunt noile dezvoltări, pe care voi ca și căutători ai cunoașterii
trebuie să le înțelegeți și să le dezvoltați.
Și nu le brevetați, deoarece ele deja există în brevetele pe care noi le-am publicat.
Deci ceea ce trebuie să înțelegeți, este să mergeți de la macro la micro și apoi mergeți de la
micro, de la sistemele dezvoltate, la macro.
Aceasta este parte a structurii, a frumuseții noii tehnologii plasmatice.
Deoarece îl potriviți cu sistemul meu, ca și câmpuri gravitaționale și magnetice,
dacă vă amintiți, transport instantaneu!
Unii dintre voi veți merge în această direcție, foarte curând, deoarece vă
plictisiți făcând zilnic Gans-uri şi sisteme dinamice.
Deci trebuie să vă dau o jucărie nouă, o nouă modalitate de a înțelege,
apoi viața va deveni mult mai interesantă, mai diversificată.
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• Dacă puteți trimite mesaje text, prietenului, la fiecare câteva secunde, prin SMS sau chat,
acum vă puteți trimite pe voi înșivă prietenului și puteți ajunge acolo, livrat la pachet.
• Înțelegeți acum că ne întoarcem la primele lecții ale explicării nano tehnologiei.
• Dar acum o ducem la nivelul comunicației și a transportului.
• Aceste tipuri de sisteme, vor deveni esențiale, în vremurile ce vor veni, vor deveni o utilizare
zilnică a tehnologiei și nici nu vom ști de unde provin.
• Dar în acest moment, este treaba voastră, a savanților Fundației Keshe, să începeți să o
dezvoltați, să o înțelegeți.
• Există alte căi de a o face, într-un mod mult mai avansat, când aveți nevoie doar de una
dintre acestea.

Asta dacă ați înțeles totalitatea stratificării câmpurilor magnetice ale miezurilor dinamice.
Voi vă veți afla aici.
Vă potriviți gravitaționalul și magneticul cu cele ale casei mamei și vă transportați direct.
Acestea nu sunt deloc povești, sunt accesibile în acest moment,
celor ce au înțeles întregul proces al tehnologiei plasmatice.
• Ceea ce încerc să fac, este să vă scot din rutina realizării Gans-ului
și a lucrurilor mărunte. Puteți face voi înșivă foarte multe
gadget-uri, dacă înțelegeți procesul.
•
•
•
•
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• Aceasta i-ar putea lua omului mii de ani pentru a înțelege.
• Dar eu o explic, pentru că într-o zi omul va înțelege.
• Așa cum v-am arătat, acesta este spațiul care vă protejează şi am pus un om acolo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acum, că ați înțeles crearea Sufletului omului, adică Sufletul omului și nu omul, deloc.
Și în acel sistem de transport, eu pot transporta multe Suflete.
Acesta este modul cum în Univers, călătoresc unele creaturi.
În timp omul va ajunge să înțeleagă asta.
Eu am învățat 2-3 grupuri ale Fundației Keshe, cum să creeze Sufletele lor însăşi.
Și sunt ocupate cu asta.
Ceilalți, care sunt implicați în dezvoltarea tehnologiei spațiale, deja au fost învățați.
Aceștia vor deveni comandanții navelor spațiale.
Și așa cum am spus, vă învăț pe toți odată.
Noi răspândim cunoașterea, nu trebuie să o brevetăm, nu trebuie să o secretizăm.
Dar oamenii trebuie să o înțeleagă, gradual, pentru a ajunge în această poziție.
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• Trebuie să înțelegeți, că atunci când faceți Gans-uri de Neutron, care Neutron creează
câmpuri gravitaționale și care Neutron creează câmpuri Magnetice.

• Unde vă poziționați fiecare, sau ce aveți în mână, încât să le schimbați unele cu altele.
• Nu uitați, voi deja știți asta, acum trebuie să practicați și să înțelegeți, că ce este Magneticul,
Polului Nord, devine gravitaționalul, Polului Sud al celuilalt.
• Acesta este următorul pas în înțelegerea funcționării mecanismului universal al sistemului de
transport, al celui de comunicație.
• Și apoi înțelegeți că aveți nevoie doar de un singur combustibil, pentru a călători în întreg
Universul.
• Iar acest combustibil, datorită caracteristicilor lui, el se cuplează cu orice energie, se poate
duce și încărca singur.
• Niciodată nu veți rămâne fără energia Neutronului dacă știți cum să o folosiți.
• Neutronul este o singularitate a plasmei.
• Chiar și electronul este un Neutron.
• Deoarece în timp, când își consumă energia, va fi forțat să se dividă singur.
• Deci când vorbiți despre dimensiunea plasmei Neutronului, înseamnă singularitatea unei
plasme.
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• Cum o creați? Poate fi chiar și un CuO, ZnO, CH, deoarece această singularitate, are
propriile ei caracteristici.

• Trebuie să găsiți o singularitate de intensitatea acestuia, în orice caz.
• Deci, acum aveți o nouă jucărie, aveți o nouă cale de a înțelege tehnologia, de a răspândi
cunoașterea, de a practica cunoașterea şi de a înțelege cunoașterea.

Spectrul luminos plasmatic
1:25:57- 1:32:30

• Dr. Klaus: - Am produs hemoglobină adăugând un cui ruginit, în mijlocul unui reactor de
Gans de CH3, după ce a apărut aminoacidul deasupra. Dorim să introducem în interior
plasma liberă a neutronului (galben). Întrebarea este cum putem conecta câmpurile
neutronului cu câmpurile fizicalităţi aminoacidului, emoţiile hemoglobinei, Zn şi Cu.
• DL Keshe: - Sunt deja conectate.
• În lumea câmpurilor magnetice conexiunile sunt deja făcute,
ele iau prin conexiuni doar dacă au nevoie.
• Dacă mai aştepţi puţin, s-ar putea să se schimbe culoarea,
sau să vezi noi creaturi în aminoacidul de deasupra.
• Procesul are loc dar ca să-l înţelegeţi trebuie să mai
extindem cunoştinţele.
• Problema noastră este că trebuie să vedem, să mirosim,
să gustăm sau să pipăim pentru a crede că funcţionează.
•
• Voi vorbiți despre interacțiunea acestor lucruri.
• Acestea sunt lucruri dinamice, nu sunt doar puncte.
• Chiar și aceste puncte care cad, sunt într-o formă dinamică.
• Trebuie să vă întrebați: De unde provine culoarea? De ce o văd roșie?
• De ce văd CO2 ca fiind alb?
• Un alt aspect este, ce se întâmplă când CO2 și hemoglobina, sunt acolo, plus Neutronul?
• Există o interacțiune a câmpurilor.
• Fiind entități dinamice, ele creează propriul spectru luminos.

Spectrul luminos plasmatic
• Spectrul luminos al fiecăruia, va fi ceea ce omul va utiliza, pentru a identifica materialele.
• Noi considerăm lumina strălucitoare a Soarelui, ca fiind albă, dar dacă Soarele este la răsărit
sau la apus, avem diferite culori, deşi este același Soare și același Pământ.
• Este un spectru al luminii, pe care aceste entități îl creează şi putem utiliza aceasta ca pe o
amprentă, a structurii moleculare a Gans-urilor.

• Putem utiliza asta pentru sterilizare.
• Deci, dacă aveți două reactoare dinamice în funcțiune și puneți Gans de acesta și de acela,
apoi așteptați să culegeți material în interior, ce radiație a câmpului luminos creați?

• Aceasta este o nouă completare a cunoașterii, pe care trebuie să o învățăm.
• Acum, noi numim asta aură, acesta este câmpul MaGrav al corpului omului, acesta este
câmpul MaGrav al planetei, iar interacțiunea lor ne dă aura.
• Acum, noi trebuie să căutăm această lumină.
• În vremea ce va veni, cei dintre voi care lucrați la tehnologia spațială, vă veți baza pe aceste
culori, pe manifestarea acestora în ochii omului.

Spectrul luminos plasmatic
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Și veți descoperi, când veți ajunge la o culoare plasmatică.
În stare materială, noi vedem culorile puţin diferit.
De exemplu eu văd Portocaliu 2, iar voi vedeți portocaliu 4.
În condiție plasmatică, portocaliul meu 2 este asemenea portocaliul vostru 2, nu este
portocaliul 4. În starea materială, noi vedem diferite culori, deoarece spectrul pe care îl
vedem, convertit în informația stării materiale, este diferită față de atunci când îl vedem în
plasmă.
Dar când lucrați cu culorile plasmei, nu există eroare.
Deci, ar trebui să începem să ne uităm la luminile pe care le-am ignorat până acum, pentru a
aduce mai multe dimensiuni precise în funcționarea plasmei,
Deoarece lumina va afecta, ceea ce va fi eliberat în straturile de plasmă.
Dar schimbând lumina, prin mărirea condiției luminii, puteți dicta emisia câmpurilor
gravitaționale și Magnetice.
Asta este parte a lecției, pe care gradual, cei ce lucrează la tehnologia spațială, o vor înțelege.
Deci, când vă uitați la aceste lucruri, și puteți crea o condiție, uitați-vă după lumină.
Și atunci când vedeți lumina, atunci este o conexiune, se alimentează, nu mai este altceva
necesar.
Emisia luminii din plasmă, este piatra de temelie a creării în dimensiunea transferului, și în
atât de multe feluri, o indicație a prezenței câmpurilor.

Ochii poarta sufletului
• Miguel:
• Sunt trei boluri de cristal puse unul într-altul, cu diferite Gansuri.
• În cel mare este CH3, în mijlociu este CO2 iar în cel mic este un mix de CO2, CH3, CuO şi Gans
de grafit.
• În exterior sunt reactoare rotative cu miez dublu
alimentate cu Gansuri când cele puternice în mijloc
şi cele slabe în exterior când invers pentru a vedea
comportamentul.
• Se observă nişte linii în Gansul de CH3 şi în cel de CO2.

• Dl Keshe: - Aceasta aduce un alt subiect al învățăturii, acum dacă ați arătat asta.
• Dacă vă uitați, în ochii omului, iar eu am mai vorbit despre asta înainte, vedem diferite culori
ale ochilor.
• Asta este ceea ce am explicat, chiar acum câteva minute, că interacțiunea câmpurilor creează
lumină. Iar în viitor omul va înțelege, culoarea ochilor omului, este reprezentarea Sufletului
omului, deoarece este atât de apropiat de Suflet şi este atât de interactiv, datorită intensității
câmpurilor lor.
• Vedem oameni cu ochii albaștri, cu ochii negri, cu diferite culori ale ochilor.
• Aceasta este parțial rezultatul interacțiunii câmpurilor creierului, care reflectă Sufletul
omului.
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• Noi vedem caracteristici ale diferitelor culori.
• Am explicat asta despre oamenii cu diferite culori ale ochilor, oamenii frumoși.
• Foarte ciudat este că oamenii cu Suflet frumos, ceea ce voi numiți schizofrenici, uneori,
funcție de schimbarea culorii ochilor, puteți spune cine vorbește.
• Deoarece sunt diferite Suflete care interacționează și acel Suflet creează acea condiție de
interacțiune.
• Și privind, puteți vedea cine este acolo. Am văzut asta ani de zile.
• Deci, când spunem că ochii sunt canalul sau calea către Sufletul omului, aceasta este foarte
adevărat.
• Dacă veți întâlni vreodată oameni al căror Suflet are total alte caracteristici și dimensiuni, în
structura fizicalităţi omului, atunci veți vedea ochi de culori diferite.
• Ei se schimbă instantaneu, pe măsură ce unul vorbește celuilalt, ea se poate schimba ușor
într-o nuanță de maro, apoi se poate schimba într-o culoare verde-maroniu, apoi se schimbă
în verde, iar uneori se schimbă în albastru.
• Unii oameni, atunci când ating punctul morții, ochii acestora se schimbă în albastru. Din
această cauză, pentru că sunt reflexia Sufletului omului.
• Veți putea vedea o persoană cu o culoare a ochilor astăzi, iar mâine cu o alta și atunci știți că
aceasta transportă Suflete.
• Stabilitatea unui Suflet dă o culoare.
• Și atunci înțelegeți, așa cum am spus, că frecvența sau intensitatea luminii, vă spune
întotdeauna ce este acea interacțiune.
• O anumită culoare a ochilor, care este reflexia Sufletului, înseamnă că acel Suflet are acea
culoare la bază.
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• Nu înseamnă că ochii negri se bazează pe negru, ci există o nuanță, dar arată ce se află la
fundație. Agresiune, Pace, mentalități diferite și vreți să înțelegeți acea persoană.
• Prin reflexia Sufletului omului prin ochii acestuia, prin culoarea ochilor, puteți vedea la ce să
vă așteptați de la ea, deoarece acea culoare a ochilor, absoarbe câmpuri specifice din
Univers, care se reflectă înapoi sub această formă. Este parte a structurii de manifestare.
• Am spus asta unor doctori acum câțiva ani, în Manchester, iar ei s-au uitat la mine, și au spus:
Niciodată nu am observat!
• Am spus: Acordați-i atenție!
• Forma ochilor se schimbă. Vedeți că John are o formă diferită, iar Marc în același corp are o
formă ușor diferită.
• Deoarece el absoarbe o lumină diferită, chiar dacă are aceiași culoare de bază.
• Dar există o ușoară diferență când vorbiți cu John sau cu Marc.
• Mulți oameni, care suferă de această nedreptate, pe care noi o numim schizofrenie, ei se
ascund într-o încăpere întunecată, deoarece ei nu rezistă schimbării culorii, ei au o problemă.
• Veți descoperi că mulți oameni schizofrenici, așa cum îi numiți voi, devin singuratici, stau în
camere încuiate.
• Parțial pentru că nu sunt acceptați de societate, ei nu vor să vadă pe alții, dar parțial din
cauza luminii.
• Veți vedea schimbarea culorii.
• Vedeți emoția odată cu culoarea.
• Și înțelegeți că sunteți în prezența a diferite persoane.
• Vocea se schimbă, forma se schimbă, emoția se schimbă.

