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• Dl Keshe:
• Este important pentru noi toți, să înțelegem noua cunoaștere,
foarte rapid.
• Am luat materia, am făcut Gans-uri și nano acoperiri și cu ele
am făcut formatiuni stea ca să vedem plasmă şi câmpuri.
• Dacă vă uitați la Pământ, nu există motoare cu reacţie, nu există
aripi, nu există cineva care să alimenteze Pământul, în mod
regulat, pentru ca el să călătorească în jurul propriei axe, în jurul
Soarelui și totul în jurul galaxiei şi mai departe la miliardele de dimensiuni ale călătoriei
universale.
• Nu avem nevoie de reactoare, de Gans-uri, dar le utilizăm pentru a o face.
• Dar, pe măsură ce creăm câmpuri, venim de la starea materială la starea de câmp, iar acum
printr-un mod diferit de a utiliza starea câmpului, noi creăm starea materială.
• Când utilizăm miezuri (reactoarele dinamice sferice), creăm efectul de formațiune stea.
• Dar în Univers nu există miezuri, nu există poziţionarea în formațiune stelară, care să ducă la
crearea navei spațiale.
• Acesta este următorul pas în cunoaștere, despre cum se pot utiliza câmpurile Universului,
pentru a crea nava spațială a Universului.
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• Dacă puteți utiliza câmpurile Universului, puteți transmuta
omul din fizicalitate, oriunde în Univers.
• Astăzi deschid o nouă direcție de învățare, cu care voi arăta
eficacitatea, modului în care Rușii au preluat controlul
navei Americanilor. Acesta este un avertisment pentru
guvernul American: Noi deschidem cartea! Deschidem cunoașterea și cu
asta practic dărâmăm cunoașterea actuală.
• Dacă vă uitați la structura fizicalității corpului omului, la cele 3 straturi,
curgerea dinamică rotativă a conținutului de plasmă din nano straturi,
creează o curgere în condiție dinamică plasmatică, care creează energie,
sau viața planetei, sau pielea omului.
• Este o combinație a nano straturilor de Gans-uri, care prin interacțiune
reciprocă, plutind în diferite dimensiuni și intensități,
creează fizicalitatea omului.
• Dacă înțelegeți asta, atunci întrați în noua cunoaștere a Universului, a
bijuteriei din coroana științei Universului.
• După cum ați văzut, când ați adus 3 straturi de Gans-uri împreună, ați creat
pielea omului și funcție de care strat al pielii l-ați adus, se schimbă culoarea,
albastru în alb, în transparența ochilor omului, de la finețea la asprimea pielii.
• Funcție de cum le poziționați unele față de altele, permite în spațierea
etanșeității, chiar și părul să crească.
• Și prin interacțiunea lor dictează creșterea părului, culoarea şi forma lui.
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• Părul omului, este practic ca o plantă, ca un copac, ca o iarbă.
• El are nevoie de existența pielii în diferite condiții și poziții, care să-i permită creșterea prin
spațierea respectivă.
• Este modul cum straturile se potrivesc ele însele, ca în spațiul dintre ele, o altă manifestare în
tangibilitate se poate manifesta ea însăși, ceea ce noi numim păr.
• Atât de simplă este Creație, încât să creeze singură starea materială.
• Ați însămânțat-o, creați energie în jurul ei, iar ea crește, nu este nici o diferență.
• Dar acum, este important pentru noi să înțelegem că, atunci când se adună
aceste combinaţii de câmpuri și controlează într-un fel, ca ceea ce creează
conţinutul lor, acestea dau forma corpului omului.
• Iar interacțiunea totalității câmpurilor, dictează poziția și crearea
organelor noastre.
• Deci, dacă creăm o condiție a acestui subiect, încât să nu-l considerăm ca fiind separat, ci
să-l considerăm ca fiind totalitatea lucrării Universului, îl putem muta pe acesta oriunde.
• Îi putem permite să apară în orice formă, așa după cum dorim, așa cum vrem și unde vrem.
• Deci asta înseamnă, că dacă reușiți să creați păr în capul omului, utilizând
diferite intensității ale Sufletului omului, ce va face acesta, dacă acum le
poziționați opuse unele celorlalte?
• Și dacă sunteţi capabili să controlați mediul câmpurilor, dintr-o anumită
zonă din interiorul acestui spațiu, poate fi părul, sau oricare alt organ.
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• Dacă potriviți acest câmp și acest câmp, într-o altă poziție din
spațiul Universului și înțelegeți totalitatea intensității câmpurilor,
puteți transfera corpul omului, în orice poziție a Universului,
după cum vă doriți.
• Transmutarea și transportarea elementelor,
prin transferul câmpurilor.
• Acesta vă dă o nouă înțelegere, vă aduce într-un nou joc.
• Voi toți, ați lucrat până acum cu esența activității Fundației,
care a fost înțelegerea spațiului reactorului, voi toți ați făcut
reactorul sferic și ați creat condiția formațiunii stea.
• Astăzi, pentru crearea câmpurilor, noi căutăm construirea
reactoarelor disc, unde câmpurile, foarte asemănător straturilor
pielii omului, introduc omului o nouă dimensiune a existenței.
• Acum câmpul controlează acest mediu.
• Când creați o asemenea condiție, mulți dintre voi înțelegeți,
dacă vă amintesc, vechiul scenariu al "Teleportează-mă Scotty".
( Beam me up, Scotty / Star Trek)
• Cele două straturi ale pielii omului de fiecare parte, acesta fiind
brațul omului, fiind stomacul omului, între cele două straturi ale pielii,
cu pielea din față și cea din spate, dacă vreți să le numiți astfel.
• Acum puteți face o condiție dinamică, încât să vă teleporteze
Scotty oriunde.
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• Crearea cutiei (anvelopei) în reactoarele sferice, nu este atât de ușoară.
• O combinație a acestor reactoare, despre care trebuie să învățați mai multe,
cum să le dezvoltați, vă vor da forma cilindrică, din care puteți face o anvelopa.
• Orice puneți în anvelopă, bani, scrisori, un sărut, o monedă, anvelopa o va
transporta, indiferent de conținut.
• Deci noua voastră anvelopă, va arată așa.
• De aceasta este nevoie, pentru comunicare, transport și transmutare.
• Aceasta poate practic paralizeaza orice forță militară din Univers,
sau de pe această planetă, iar dacă aveți o navă, echipată cu arme
nucleare și acum am ajuns la faimoasele avioane rusești ce au zburat
pe deasupra, primul strat, ai doilea strat, iar al treilea strat ce este dictat.
• Nava devine parte din plasma.
• Dar deoarece voi dictați intensitatea plasmei, nu va mai exista comunicație, nici o rachetă nu
va mai zbura vreodată, și nimic altceva.
• Acum, pentru prima dată, dezvăluim cum Rușii au paralizat sistemul American.
• Acest sistem va fi utilizat în Orientul Mijlociu, foarte curând.
• Am avertizat săptămâna trecută, noi luăm măsuri, dar pe o cale pașnică.
• Fie că este o navă de luptă, fie o navă aeriană, fie un portavion, noi trebuie
să creăm deasupra lor două câmpuri magnetice în stare plasmatică de
Gans și la revedere război.
• Este pielea omului.
• Și dacă puteți crea condiția dimensiunii în realitate și dacă înțelegeți ceea ce înseamnă,
această navă nu va mai exista, o puteți transporta în orice destinație, chiar în deșert.
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• Este foarte drăguț să vedem un portavion, stând în mijlocul deșertului din Arabia Saudită.
• Costul total, mai puțin de $1000.
• Dacă înțelegeți cum pielea omului, păstrează organele dinamice din corpul omului, la diferite
intensități, fie acestea rinichii, fie ficatul, fie inima, atunci când pielea se deplasează, inima
trebuie să se deplaseze.
• Când alergați, cu pielea ce vă acoperă, într-un alt loc, inima voastră nu rămâne
acasă, ea merge cu containerul.
• Acum, dacă puteți crea câmpul mișcării, jucați jocul transportului universal.
Voi creați containerul. Reactoarele dinamice sferice cu care ați fost obișnuiți,
au fost pentru comunicarea și transportul doar în corpul omului.
• Când se ajunge la transportul cu starea materială a stării materiale,
aveți nevoie de un container, de un sistem, unde puteți crea câmpuri
dinamice, cu care să creați anvelopa.
• Apoi, prin interacțiunea câmpurilor reactoarelor, vă conectați la poziția
și destinația căruia voi îi decideți câmpurile și orice se află în container,
este transferat instantaneu.
• Acesta nu este pentru sistemul de apărare, ci este gândit ca și parte a comunicării universale.
• Este parte a cunoașterii, și mulți dintre voi vor începe să dezvolte, ceea ce eu numesc discuri.
• Dacă creați și înțelegeți ceea ce creați, iar misiunea voastră este pacea,
puteți juca jocul de a forța și impune pacea.
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• Mulți dintre voi căutători ai cunoașterii, dacă lucrați la condiția
acestor discuri, veți descoperi că Gans-urile pe care le alegeți,
câmpul magnetic, direcția de rotație, câmpurile de forță
gravitaționale și magnetice, vor crearea condiţii nu doar la
această intensitate a câmpului (de dimensiunea discurilor),
dacă știți ceea ce faceți, dar şi la această intensitate a câmpului
(în exteriorul discului).
• În cazul Rușilor și Americanilor, al treilea strat dinamic, a fost corpul ofițerilor.
• Dar o puteți utiliza şi în situația fără echipaj, pentru a obține aceiași poziție, dacă știți cum.
• Dacă ați înțeles mișcarea câmpurilor dinamice și înțelegeți
tehnologia, nu mai aveți nevoie de nici un reactor, ci creați
curgerea dinamică a câmpurilor și atunci creați nava spațială,
•
•

•

•

conform cu câmpurile pe care le-ați creat.
(19:30)
Întoarceți-vă la cartea numărul 1 şi la articolul numit
"Inelele lui Saturn".
Așa cum am explicat, norii hexagonali ai planetei Saturn,
sau creat din cauza interacțiunilor celor 3 straturi ale
Gans-urilor plasmatice ale norilor de dedesubt, sau prin
interacțiunea celor 3 straturi ale nano materialelor din interior.
Fiecare stea, fiecare planetă, fiecare entitate ce funcționează în Univers,
are acești nori de formă hexagonală, ca parte a controlului dimensional
al conținutului acesteia.
Pielea omului le are, întoarceți-vă la lecțiile de sănătate.
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• Dacă căutați nori hexagonali la Polul Nord al planetei Saturn,
atunci îi veți vedea.
• Deci, de fapt, ceea ce vedeți reprezintă stratificarea celor 3
straturi, care-i dau această formă şi este dinamică.
• Și dacă înțelegeți cum este creată această formă, prin
interacțiunea a 3 straturi diferite de Gans, fie Tritiu, Hidrogen
sau Heliu, sau diferiți izotopi, cum este 3 Helium și 3 Hidrogen,
obțineți containerul.
• Această înțelegere vă va permite să creați, ceea ce numim tangibilitate
sau fizicalitate.
• Acești 3 nori de deasupra și de dedesubt, duc la crearea sferei însăşi.
• Nu a existat niciodată vreun container, sau vreun conţinut, dar
interacțiunea câmpurilor Universului, duce la crearea fizicalității navei spațiale a Pământului
sau a orice altceva.
• Deci, interacțiunea câmpurilor Universului, duce la crearea fizicalității.
• Este foarte asemănător, foarte asemănător cu viața omului pe Pământ.
• Puneți ovulul și un spermatozoidul împreună, ceea ce duce la crearea Sufletului.
• Apoi în lucrarea de creație a containerului Sufletului, prin interacțiunea
câmpurilor lui, duce la condiția fizicalității omului, care prin interacțiune
cu mediul acestuia, duce la crearea energiei și a mișcării din corpul omului.
• Mulți dintre voi v-ați întrebat singuri, de unde provine energia din
celula omului.
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• Dar dacă vă uitați la toată structura fizicalității, așa cum am spus anterior,
totul are 3 straturi.
• Interacțiunea acestor 3 câmpuri, duce la crearea mișcării câmpurilor, a
plasmei, apoi prin interacțiunea dintre plasmă și câmpurile containerului,
duce la eliberarea de energie, iar aceasta rezolva secretul lumii biologice și
de aceea ei nu au știut de unde-și ia energia și dinamismul celula din corpul
omului.
• Acum, pentru prima dată înțelegeți.
• Unul este cauza, celălalt este efectul, dar de fapt, efectul devine el însuși cauza existenței
celuilalt.
• Iar această interacțiune duce la crearea energiei, din celula omului.
• Conținutul de energie, devine structura fizicalității.
• Poate acum, lumea biologiei și a științei, înțelege cum este produsă energia celulei, ceea ce a
fost un mister până acum, în lumea științifică.
• Este vorba despre interacțiunea unuia, pentru crearea propriei lui dimensiuni, ceea ce duce
la crearea containerului fizicalității plasmei, din ea, dintre ea, iar interacțiunea acelei plasme
cu câmpurile ce au creat-o, duce la mișcare și energie. Și astfel există viața.
• Este matricea existenței în Univers.
• Lecția de astăzi deschide multe necunoscute, și multe noi modalități în lumea științei
tehnologiei plasmatice.
• Avem nevoie de asta, pentru a înțelege cum în spațiul Universului, am putea face
containerele, și cu asta containerul își face propria energie, câmpuri și structură.
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• Fără rotația plasmei, care s-a creat ea însăși, de către conținutul de câmpuri,
aceste câmpuri nu se pot cuprinde pe ele însele și să ducă la mișcarea plasmei.
• Cei dintre voi care dezvoltați noi tehnologii spațiale, noua linie de comunicație,
transport și transmutare, înțelegeți că asta poate fi creată doar de plasmă și
de câmpurile acesteia.
• Și dacă înțelegeți asta, o nouă dimensiune, pe care eu o numesc sisteme plasmatice
discoidale, care poate fi nu neapărat un disc, dar puteți crea o dimensiune a curgerii
câmpurilor, care vă poate da un mediu, pe care-l puteți controla și cu care să vă repoziționați
de la unul la altul, dacă înțelegeți poziția transferului. Acesta este modul cum sângele circulă
în corpul omului, prin poziționarea lui.
• Acesta este modul cum informarea, transformarea, vine de la creier la fiecare celulă a
corpului omului.
• Acesta este modul cum creăm și convertim energiile, în celulele corpului nostru, în oase și în
sistemul nervos.
• Acum secretul creației este mult mai clar.
• Acum înțelegeți cum corpul vostru absoarbe și creează viață pentru fiecare celulă din corpul
omului.
• Înainte noi am spus, că câmpul gravitațional și Magnetic al Soarelui,
prin interacțiune cu câmpul MaGravs al Pământului, duce la crearea
luminii, și funcție de intensitatea acestuia, creează ceea ce numim
starea materială, fie aceasta Oxigen, Carbon sau orice altceva.
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• Dar ceea ce ați învățat astăzi este o nouă dimensiune, nu mai aveți doar două, ci aveți trei
sisteme dinamice, care prin interacțiunea reciprocă a câmpurilor fiecăruia, asupra lor, creează
un nou joc, cel al vieții.

• În două dimensiuni, voi creați materie și stare plasmatică, prin trei interacțiuni, creați viață,
containere.
• Și dacă înțelegeți asta, un lucru devine foarte clar.
• Sufletul omului, craniul omului, iar între ele, creierul omului creează o condiție dinamică,
pentru existența și controlul omului.
• Deoarece-și creează propria energie, fiecare în interacțiune cu fiecare.
• Cele două spații ale sistemului solar, cel al Soarelui și al Pământului, vă dau starea materială,
și atunci când aduceți a treia dimensiune, a dinamismului între ele, creați control și viață.
• Deoarece acum nu mai sunt doar două câmpuri, sunt mai mult de două câmpuri, aveți un
câmp al interacțiunii dintre 1 și 2, aveți interacțiunea dintre 2 și 3, aveți interacțiunea dintre 1
și 3 și în același timp interacțiunea acestora între ele, precum și cu ceea ce s-a creat de către
ele.
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• Și toate acestea, pentru a se echilibra, creează energie și lumină.
• Acesta este modul cum este creată viața şi ceea ce noi înțelegem despre Creație.
• Dacă înțelegeți, creați propriul vostru corp în profunzimea spațiului, deoarece atunci voi
decideți în ce strat, la ce intensitate, conform cu emoția voastră și condiția zonei atmosferice,
ceea ce obțineți ca manifestare a voastră, cu patru sau zece picioare, conform cu ceea ce
mediul decide.
• Acum înțelegeți că toate părțile lecțiilor sunt conectate între ele.
• Dacă încercați să puneți trei sisteme sferice unul peste celălalt, va fi foarte greu.
• În reactoarele dinamice sferice, voi jucați acest joc.

• În programul spațial al creării transportului şi vieții, puteți juca un joc complet diferit.
• Acum înțelegeți.
• În timp ce creați control și viață aici şi aici, ele interacționează de asemenea.
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• Acum puteți înțelege noul joc.
• O nouă viață poate exista în interior. Nava voastră spațială
sau corpul omului.
• Transmutare și transport. Transmutarea câmpurilor în materie și
transmutarea diferitelor câmpuri, pentru a manifesta diferite
plasme și diferite intensități.
• În același timp, transmutarea câmpurilor în stare materiale,
vă poate da de la Aur la Argint, din aceiași compoziție.
• Dar cum vom roti aceste trei plasme?
• Foarte simplu, foarte ușor.
• Puneți un dispozitiv să le rotească, sau înțelegeți echilibrul câmpurilor, astfel încât prin
încercarea de echilibrare împreună a câmpurilor, să conducă la rotație.
• Aţi văzut asta, în unele unități de Gans, cum lucrează plasma.
• Apoi, prin interacțiunea celor două, puteți crea nava voastră spațială.
• Acum, jocul tehnologiei spațiale, vine puțin mai aproape de
realitatea călătoriilor spațiale.
• Acum înțelegeți.
• Condoleanțele mele merg spre toată cercetarea și dezvoltarea Americanilor, pentru crearea
celor mai avansate arme, pentru a distruge și a crea sancțiuni.
• Ele sunt toate bune de aruncat la coș, începând de astăzi.
• Deoarece trebuie să înțelegeți, că atunci când vă învăț asta, toți savanții ascultă și jocul
începe. Dacă știți cum să creați acest tip de câmpuri, într-o secundă-l vedeți, în următoarea
nu mai există.
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• Dacă vă amintiți, un tip din Canada, a făcut să dispară în câmpuri,
dar nu a putut să înțeleagă cum a aliniat reactoarele.
• Acum înțelegeți cum se face?
• Noi impunem Pacea prin cunoaștere și dacă înțelegeți asta, este foarte simplu.
• Indiferent că aveți un calculator, trebuie doar să zboare câțiva tipi, fără ca
să-i vedeți și la revedere, funcționarea celor mai avansate calculatoare,
deoarece ele devin parte din cel de-al treilea câmp și nu va mai exista nici
o informație păstrată în memorie, și nici o instrucțiune.
• Am spus asta acum câteva săptămâni, acum vă învăț tehnologia, deoarece trebuie să forțăm
Pacea.
• Aceasta este un cadou, pentru savanți ca și Armen, pentru oamenii care lucrează în
programul spațial Chinezesc, pentru oamenii care lucrează în Arizona, pentru oamenii care
lucrează în agențiile spațiale Rusești, pentru programul spațial Iranian și pentru alții care
urmăresc îndeaproape lecțiile Fundației Keshe.
• Acum, înțelegem mai mult.
• Nu este doar un simplu sistem de zbor, este sistemul de zbor care creează dimensiunea
existenței materiei, creează dimensiunea existenței oricărei entități, de la starea plasmatică
până la propria-i stare materială.
• Câmpurile de forță sunt atât de puternice, încât prin interacțiune deschid spațierea.
• Dacă vă uitați, și ați văzut multe, multe imagini, sunt sigur că ați văzut asta de sute de ori, dar
niciodată nimeni nu a putut înțelege cum.
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• Ați văzut Pământul și aceste câmpuri magnetice, care merg într-o parte,
iar Soarele este undeva aici și ați observat că întotdeauna câmpurile
curg în jurul lui? Câmpurile ce curg în jurul lui, în condiție plasmatică,
creează rotația acestuia.
• Datorită sanctuarului interior, a miezului Carolina, care conține plasmă
în dimensiunea propriului Gans. Și asta duce la rotația planetei.
• Aceste câmpuri sunt ca și pielea omului, iar acesta este organul,
a cărui interacțiune dă viață corpului omului.
• Nu există nici o diferență.
• Schimbați această dimensiune și numele acestuia, cu Sufletul omului
• Acum vedeți cum fizicalitatea corpului, care a dus la creare, acum prin
interacțiunea propriei mișcări, duce la crearea fizicalității omului, și a
creierului acestuia.
• Și apoi, de unul singur duce la crearea vieții și a existenței.
• Lecția este foarte ușoară, dar înțelegerea și aplicarea ei, îi va lua omului
mult timp.
• Cum să le păstreze poziționarea, cum să le mențină constante, cum să
transferați energie de la unul la celălalt, cum să permiteți confirmarea și transportul.
• Deoarece, odată ce l-ați transportat, trebuie să confirmați că este acolo unde l-ați dus.
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• Ne uitam cu echipa Chineză, la unele reactoare.
• Și suficient de interesant, reactoarele sau golit ele însele de energie.

Reactoarele sub formă de disc
• Asta înseamnă că de exemplu, noi am pus H3 și H2, în reactoare în cantități mari, apoi după
ce am le-am pus în funcțiune, așa după cum știți, Deuteriul este negru la culoare, iar Tritiul
este portocaliu-galben, depinde de cantitatea de Hidrogen din el și după ce am folosit
sistemul, prin furnizarea energiei acestuia, culoarea finală este transparentă, nu mai are nici
o culoare.
• Ceea ce înseamnă că transferul de energie este atât de mare, încât a luat din mediu ceea ce
numim condiția translucidă a apei.
• Asta însemnând că și-a golit întreaga energie și ceea ce vedem este energia colectivă a
aproape 1500 de reactoare, foarte mici, probabil 30ml fiecare, furnizând energie și creând
haos în spațiul stelelor.
• Și dacă se înțelege asta, aceasta este necesară pentru transportul în spațiu, unde trebuie să
înțelegeți, că nava spațială, are nevoie de o zonă de protecție.
• Și așa cum creați pielea și forma de transport a câmpurilor, creați spațierea și odată cu ea,
modul în care o faceți, secțiunea din spațiu va avea propriile ei straturi, care va fi ca o venă
prin care veți călători.
• Într-un fel, sunteți protejați față de totalitate,
la distanță și la viteză mare.
• Voi nu transportați doar propria ecranare, ci creați și
vena, și ca și sângele, să călătoriți prin ea.
• Noi îl numim, reactor dublu spațial, ceea ce voi numiți
navă spațială.
• Dar în adâncul spațiului, trebuie să vă asigurați, că intensitatea câmpului din acest tub pe
care îl creați, vă permite transportul în siguranță.

Reactoarele sub formă de disc
• Voi vă creați propriul tunel, în adâncul Universului, în structura Universului.
• Așa cum am spus, lecțiile vor deveni foarte ușoare, dar foarte profunde.
• Noi nu avem nevoie cu adevărat de sisteme fizice, ci avem nevoie de cunoașterea înțelegerii
modului cum să transportăm, să absorbim și să creăm mișcare între straturile fiecăruia.
• Ați văzut noi produse care apar în Fundația Keshe și este timpul să le prezentăm, ascultați
ceea ce va fi descris de Klauss.
• Este vorba despre un nou sistem medical și dacă ați înțeles ceea ce s-a spus astăzi, îl puteți
converti, puteți crea voi înșivă, cu acest sistem, ceea ce numim navă spațială, sau sistemul de
comunicație și transfer.
• Dar este nevoie de foarte multă înțelegere și dezvoltarea
de noi tehnologii.
• Utilizați discurile pentru curgerea câmpurilor.
• Cu sferele nu aveți un control prea bun al câmpurilor, dar cu
discurile plasmatice, practic îngustați câmpurile și prin
interacțiunea acestora cu un poziţia altui câmp, puteți crea
condiția a orice doriți, sau funcție de cum le poziționați, apare containerul și această creație.
• Când desenez cutii ca acestea, înseamnă că au trei straturi, este mai ușor.
• În această poziție, aveți această dimensiune, toate cele trei câmpuri interacționează între ele.
• Când puneți sistemele în acest fel, aveți de a face cu câmpurile în acest fel.

Reactoarele sub formă de disc
• Unde acest câmp este atașat de acesta și creează un vortex de câmpuri.
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Iar aici, vortexul de câmpuri este în acest fel.
Și asta creează containerul.
Și asta creează intensitatea câmpului Creației.
Deci, este vorba despre totalitate.
Nu puteți face asta cu bilele (sferele).
Cu bilele aveți un joc diferit.
Când puneți două bile în acest fel, aveți o curgere a câmpului în acest fel.
Cu trei straturi voi creați un vortex.

• Când puneți o bilă aici, aveți acest joc.
• Combinația celor două, îi dau omului unealta
pentru călătoria spațială.
• Dar dacă combinați doar două dintre acestea (orizontale),
am să vă arăt ceva foarte, foarte interesant.
• Aceasta ne duce din nou, înapoi la sistemul de apărare.

Reactoarele sub formă de disc
• Aceasta este nava, cu toată această tehnologie a armamentului și trebuie doar să puneți
două nave, una în față și cealaltă în spate și la revedere orice comunicație, deoarece vortexul
trece prin ea.
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Acum înțelegeți cum forțăm noi Pacea.
Funcție de intensitatea rotației, din față și din spate, practic înşurubaţi nava în ea însăși.
Și este ireversibil. Este bună pentru baia din oceanul Universului.
Se întrerup toate comunicațiile, deoarece dacă aceasta este linia voastră de comunicare,
practic, voi întrerupeți întregul sistem.
Cu un submarin și un avion deasupra, nava
devine pielea din mijloc.
Când am înțeles puterea razelor și a câmpului, la o vârstă foarte tânără, am știut că jocul
Creației și al transportului s-a schimbat.
Prima întrebare pe care mi-am pus-o singur, a fost: Dacă câmpul trece prin această mașină, el
trece prin mine, iar eu pot să-l controlez.
Ce poate el face și eu pot face.
Nu aveam mai mult de 8-9 ani, când mi-am pus întrebarea asta.
Și așa cum ați auzit astăzi, omul care m-a dus spre această cunoaștere, a murit astăzi.
Am dezvăluit cunoașterea astăzi, pentru a-i celebra viața.

Reactoarele sub formă de disc
• Ceea ce vedeți aici, este întrebarea pe care mi-am pus-o singur, când stăteam întins pe
mașina cu raze X.
• L-am întrebat pe tatăl meu un singur lucru, ce-mi va face.
• El a spus: Ele trec prin tine, nu le vezi, dar eu le pot controla când trec prin tine și pleacă.
• Și am înțeles cum se face acum 50 de ani.
• Acum puteți înțelege și voi cum să le controlați.
• Și dacă înțelegeți că această secțiune din mijloc, transportă Sufletul vostru, atunci
transportați totalitatea, aşa cum vreţi să o faceți și cu această navă.
• Omul este creatorul propriei lui mișcări, a propriei lui puteri, a propriei lui energii, a propriei
lui fizicalități, și omul este cel ce decide când energia creată de dimensiunea fizicalități, a dat
suficientă putere, ca să elibereze Sufletul omului, din fizicalitatea omului, ceea ce noi numim
moarte.
• Deci noi niciodată nu murim, noi doar învățăm o nouă dimensiune, pentru a duce
fizicalitatea, în modul ei specific, separând-o de Sufletul acesteia.
• Deoarece atunci când Sufletul o părăsește, fizicalitatea nu dispare, ea se ocupă de sine însăși,
până când se echilibrează cu mediul, ceea ce noi numim, ceea ce noi numim moarte fizică și
ea își eliberează energia în mediu.
• Dar Sufletul în acest proces, trece într-o nouă dimensiune, de o nouă intensitate și va
continua să existe în acea dimensiune.
• Deci noi nu murim.
• Viața este pentru a celebra, și niciodată nu se termină.

Reactoarele sub formă de disc
• Eu niciodată nu am participat la vreo înmormântare, deoarece pentru mine este doar o
schimbare la față și așa cum am spus de multe ori, singura înmormântare la care voi merge va
fi a mea, deoarece acesta este timpul când mă voi schimba.
• În spațiu, noi nu murim, ci doar ne schimbăm condiția într-o nouă dimensiune.
• Dar trebuie să înțelegem, cum apare această schimbare, cum o controlăm.
• Unul din secretele Creației, se află în însăși crearea corpului omului,
sau a oricărui animal.
• Forma animalului, forma existenței lui, depinde de, așa cum am spus,
dacă înțelegeți ce se află în spate, în mijloc și ca extensii ale acestuia.
• Aveți un sistem dinamic, în mod normal, aici undeva în mijloc.
• Și acesta este organul sexual, iar acesta este Sufletul omului, iar
funcționarea lui, vă dă cele trei straturi, și asta ne permite să
ne mișcăm în orice dimensiune.
• Într-o zi, omul va înțelege asta.
• Este la fel cu fiecare creatură. Nu contează că sunt verticale sau orizontale, fie că e un copac,
sau fie că e pe patru picioare.
• Uitați-vă și învățați de la Klauss, din modul cum prezintă noua tehnologie.
• Și cred că este timpul, pentru progresul noii tehnologii, care completează în atât de multe
feluri, transportul și comunicarea muncii Fundației Keshe.
• Cu trei reactoare dinamice, voi ați făcut fizicalitatea și plasma.
• Dar prin crearea discurilor, voi învățați transportul și transmutarea,
este un nou joc al Creației.

Reactoarele sub formă de disc
• Nu aveți nevoie de motoare, dacă înțelegeți cum să poziționați, și ce să poziționați.
• Ați văzut asta în fluidul din cutiile cu Gans, unde lucrurile plutesc, și ați văzut că se rotesc.
• Acum înțelegeți. Dacă rotiți într-un sens, obțineți un lucru, dacă rotiți în sens opus , obțineți
crearea navei voastre spațiale.
• Deoarece fiecare câmp începe să interacționeze cu fiecare câmp.
• Sper că v-am dat un dar, pentru ca omenirea să dezarmeze omenirea și
să înceapă procesul de Pace și în același timp o nouă cunoaștere, care
să-i permită omului să se transmute, fără nave spațiale.
• Deoarece în spațiul Universului, dacă descoperiți sistemele pe care le
avem aici, nu trebuie să avem un alt sistem făcut de om, este necesar să găsim doar
intensitatea lui și vă puteți transmuta.
• Dacă înțelegeți cele trei straturi ale câmpurilor magnetice ale destinației,
o puteți face și apoi vă manifestați voi înșivă, în fizicalitatea acelei dimensiuni,
în cele trei straturi ale formei.

Reactoarele sub formă de disc
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• Vă rog să ascultaţi prima parte a predării de astăzi, este o nouă tehnologie,
o înţelegere nouă, o ştiinţa nouă.
• Prin aceasta devine posibil transportul fizicalităţi omului şi vă dau un secret
pe care poate nu l-aţi văzut.
• Când creaţi acest sistem de zbor, nu vă uitaţi la fizicalitatea omului, creaţi
un câmp cu o intensitate care să se potrivească cu intensitatea sufletului
omului şi veţi putea transporta omul, nu vă îngrijoraţi de fizicalitate.
• Când începeţi să faceţi aceste sisteme înţelegeţi sistemul sufletului, Arizona, John sunt foarte
aproape de asta.
• Nu vă îngrijoraţi de fizicalitate, pentru că atunci când ajungeţi la punctul
de destinaţie, sufletul va lua structura fizicalităţi, oricare ar fi, nu necesar
cu cea cu care sunteţi obişnuiţi, veţi putea apărea în cu totul altă formă,
în concordanţă cu noile condiţii, adaptată la noile condiţii.
• Sistemul de transport plasmatic, despre care v-am vorbit astăzi, va schimba
cursul învăţăturilor şi foarte curând vă voi explica cum.
• Avem amprenta regilor şi preşedinţilor care au comis crime, putem să le
potrivim şi să-i aducem în justiţie, pot să se ascundă oriunde.
• Cei care abuzează omenirea, în orice formă, nu vor mai fi în siguranţa, acesta
este mesajul de astăzi, fie soldat, fie preşedinte, fie rege.
• Frumuseţea omului va veni prin esenţa creaţiei noii tehnologii eliberată prin
mine de sufletul tatălui meu. El mi-a dat cunoaşterea şi acum vedem esenţa ei.

Reactoarele sub formă de disc
• Lecţia de astăzi va schimba şi schimbă cursul omenirii.
• Nu vor mai fi maşini, roţi, transport şi comunicare cum este azi.
• Dacă înţelegeţi sistemul pe care ni l-a arătat Dr Klaus, dacă puneţi unul
la birou şi altul acasă, unul în Los Angeles şi altul în Beijing, cât vă trebuie
ca să vă potriviţi cu acasă?
• Transportul sufletului omului în dimensiunea fizicalităţi are acum
un nou înţeles.
• Foarte curând mulţi dintre voi vor dezvolta această tehnologie.
Începeţi cu cutii mici, începeţi cu un măr, cu o portocală.
• Dacă punem o portocală în sistem putem hrăni orice om de pe această
planetă, care îşi doreşte o portocală, care are nevoie de vitamina C,
pentru a scăpa de o oarecare boală.
• Vă pot învăţa mai multe, dar trebuie să începeţi să scrieţi alfabetul, că să vă pot învăţa cum să
alcătuită cuvinte şi propoziţii.
• Lecţia de astăzi este un salt înainte pentru orice savant care înţelege plasma.
• Testaţi-o, cum aţi testat bobinele, miezurile şi testând aţi căpătat încredere în munca voastră,
în cunoaştere şi ăsta a fost scopul acestor ani de învăţătură, să căpătaţi încredere în ceea ce
faceţi şi apoi puteţi face orice.
• Voi veţi schimba cursul umanităţii, nu eu. Eu vă arăt calea, cunoaşterea.
• Voi cei care sunteţi activi în dezvoltarea tehnologiei, este timpul pentru voi să apareţi pe
scenă.
• Mulţi dinte voi aţi apărut cu mici lucrări, dar acum este timpul, cum am văzut cu francezii şi
românii, cu americanii şi iranienii, suporteri ai Fundaţiei Keshe, să schimbăm cursul.

Reactoarele sub formă de disc
• Trebuie să schimbăm cursul, pentru că la momentul actual am lăsat conducerea acestei
planete pe mâna unei adunături de lideri incompetenţi din câteva ţări.
• Trebuie să luăm poziţie. Nu trebuie să forţam nimic, trebuie doar să creăm condiţiile.
• Dacă am înţeles asta putem face multe lucruri transport, transmutare.
• Transportul sufletului este mult mai uşor de făcut, decât cel al fizicalităţi care are masă şi
altele (inerţie).
• Sufletul este un pachet de lucruri uşoare şi frumoase, pe care îl poţi aduce, ilumina (aprinde)
şi se manifestă.
• Armen te provoc şi iţi dau câteva săptămâni să văd cum iţi schimbi poziţia şi cum poţi crea
transmutarea, eşti cel mai bun de pe teren şi m-am gândit că este timpul ca să te mişti.
• Şi pentru că eşti atât de aproape de John astea de la voi să faceţi ce am vorbit astăzi.
• Nici o sumă de bani nu poate cumpăra cunoştinţele de astăzi, dar această frumoasă
cunoaştere face toţi banii din lume inutili.
• Jedi:- Cum se schimbă proprietăţile acestor dispozitive care lucrează cu sfere cu Gans, dacă
folosim discuri, câmpurile lor sunt diferite?
• Dl Keshe: - Voi extinde cunoaşterea pentru că sunteţi atât de fizicalişti.
• Nu este atât de diferit de ceea ce faceţi în reactoarele sferice.
• Dacă aveţi o sferă, puneţi Gans în ea şi la o anumită viteză Gans-ul se
adună în zona ecuatorială, asemănător uni disc, apa rămânând deasupra şi dedesubt.
• De fapt partea efectivă a dimensiunii procesului este acest disc şi dacă îl scoateţi în afară
aveţi un disc, plat.

Reactoarele sub formă de disc
• Şi acum în loc să puneţi trei miezuri unul într-altul puteţi pune trei
materiale una peste alta, aceasta este diferenţa.
• Dar în acest caz câmpurile traversează, ca la magneţii dreptunghiulari.
• Trebuie să aveţi o rotaţie a intensităţii câmpurilor în interiorul discurilor
şi nu este necesar să rotiţi discurile este suficient să le alimentati cu un
curent plasmatic, pentru a regla viteza de rotaţie.
• De unde luaţi acest curent plasmatic? Vă amintiţi Magrav-ul care
alimentează un frigider?
• Ceea ce daţi în afară este energie Magrav, energie plasmatică.
• Nu trebuie să rotiţi discurile, puteţi controla cu câmpul plasmatic
reglarea vitezei, atrăgând sau respingând.
• În noua tehnologie plasmatică nu mai aveţi nevoie de motoare, dacă
aţi înţeles transferul câmpurilor, controlul plasmei.
• Toate părţile tehnologiei plasmei sunt legate între ele.
• Uitaţi-vă la Magrav-uri care produc milioane de Mw în câmpuri plasmatice şi câţiva dintre voi,
care aţi putut face transferul, aveţi un sistem dinamic, un Magrav funcţional.

Reactoarele sub formă de disc
• V-am mai spus, v-am dat generatorul din primele lecţii despre Magrav, dar sunteţi atât de
fizicalişti că vă uitaţi la curent. Eu am vrut să vă învăţ curentul plasmatic şi voi vă uitaţi la
ieftinul curent electric, omenesc.
• Curentul electric nu are mare efect asupra plasmei, curentul plasmatic are.
• V-am dat generatorul dar aţi fost orbi, acum înţelegeţi la ce aţi fost orbi.
• Magrav-ul a fost testat împreună cu Vernie, mult timp, acum trei ani. El este un sistem de
energie plasmatică, dar acum vedeţi valoarea lui, cum funcţionează şi pentru a ce a fost
proiectat să facă.
• Există o parte lipsă în activitatea voastră şi anume cum să
faceţi această unitate plasmatică Magrav independentă şi
să controlaţi plasma.
• Este foarte simplu, dacă nu aţi văzut încă, conectaţi
alimentarea, înapoi, în câmpurile sistemului însuşi,
dacă înţelegeţi şi este un auto generator.
• Curentul electric nu are nici o utilizare în Univers, este atât
de slab încât nu este luat în considerare.
• De ce să doriţi un măgar când aveţi un avion, sau
o navă spaţială.
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• Rui: - Putem folosi discuri de cupru nano acoperite cu diferite Gans-uri pe ele?
• Dl Keshe : Cum am mai spus, fiecare ia din această tehnologie conform cu inteligenţa şi
înţelegerea sa.
• Am lăsat în urmă nanotehnologia acum 5-6 ani, când am făcut pasul următor la noile
învăţături, la câmpurile libere. Se poate face în ambele moduri, dar veţi avea o limitare a
câmpurilor.
• Când a avut probleme în Belgia şi a fost acuzat de terorism, au venit la
el şi printre altele au văzut ceva foarte interesant, o mulţime de magneţi.
• Dar acum dacă ne uităm la aşezarea lor, reprezintă aceasta.
• Am atins cea mai avansată tehnologie cu magneţi în stare solidă, pentru
că am creat cu aceste câmpuri o plasmă dinamică.
• Aceasta este cea mai avansată tehnologie, a inelelor universului.
• Dacă vă uitaţi vedeţi aceste inele în jurul fiecărei planete gazoase şi fiecare planetă are o
condiţie gazoasă.
• Când aveţi o condiţie gazoasă, aveţi curgerea unui câmp liber
plasmatic , care aţi văzut ce este, ce crează.
• Aceste inele din jurul oricărei dimensiuni fizice arată că s-a folosit dimensiunea fizică a
intensităţii câmpurilor pentru a manifesta fizicalitatea entităţi.
• Am folosit magneţi inelari, zeci de mii, pentru a replica inelele,
câmpurile de forţă ale universului.
• Dacă doriţi să mergeţi cu materia fizică, puteţi, dar dacă doriţi să
lucraţi în dimensiunea universului lucraţi cu plasmă.
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• Folosiţi mai mult transportul câmpurilor decât transportul materiei şi apoi mergeţi la pasul
următor în care poţi construi şi lua orice doreşti.

•

