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• Dl Keshe:
• Lecțiile din ultimele săptămâni, prin trecerea la inele, reactoare plate, a creat multe
probleme pentru un număr de oameni activi, deoarece nu înțeleg cum să le facă.
• V-am învățat puțin săptămâna trecută și vom continua pe aceiași linie a lecțiilor.
• Voi erați mulțumiți cu motorul, iar acum trebuie să fiți mulțumiți și fără motor.
• Așa după cum se spune, una din cele mai mari invenții ale omenirii a fost roata.
• Acum noi am aplatizat roata și sunteți pierduți, dar dacă o desenez astfel, va arăta la fel și vă
simțiți mai confortabili cu ea.
• Dar acum rotirea este aşa.
• În viitorul foarte apropiat, când vom dezvolta pe mai departe
aceste tehnologii, am să vă învăț ceea ce ați văzut în trecut, în
ceea ce numim, formele de ţigaretă (trabuc) din spațiu.
• Aceste forme din spațiu, nu au nimic de a face cu acesta (disc).
• Dar, când vă uitați al aceste tipuri de forme, ele urmează mai mult sau mai puțin același
model.
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• Există câteva moduri de a crea aceste forme de trabuc, ceea ce numim forme tubulare lungi,
ca și o rază.
• În unele tehnologii, veți vedea că formele se desfac în două
jumătăţi, sunt de fapt două sisteme care lucrează în paralel,
în tandem, ele sunt conectate în acest fel, și se acoperă singure.
• Aceasta este făcută, în foarte multe cazuri, prin crearea
perturbării câmpurilor, prin care vă acoperiți singuri şi absorbiți
atât de multă energie cât vă place.
• Acesta este scutul vostru, iar ambele nave se alimentează
reciproc și absorbiți ceea ce aveți nevoie.
• Ei au ales această metodă pentru călătoria spațială, deoarece li se potrivește, este modul în
care au ajuns la cunoaștere, au dezvoltat-o și rămân la acest mod.
• Este foarte asemănător cu electronul și protonul.
• Ei au înțeles necesitatea unui sistem secundar şi s-au ataşat de acest sistem.
• Este ceva foarte obișnuit, vedeți acest sisteme la câteva rase din spațiu care au dezvoltat asta
și când vin pe Pământ, noi vedem ca și forme de trabuc, iar uneori ele se divid și atunci vedeți
două cercuri.
• Dacă căutați în arhiva video, veți găsi asemenea imagini.
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• Dar noul sistem despre care vorbim, despre care am început acum două săptămâni, este ceea
ce numim sistemul inelar.
• Pe acestea nu le mai rotiţi, pentru că dacă în forma
sferică, voi reușeați să creați diferite sfere, în acesta
(în disc), sferele sunt interne, dar odată ce rotiți
sistemul, totul se rotește.
• Puteți utiliza ţevi pentru rotație, dar vă întoarceți la
ceva mecanic.
• Modul cel mai indicat de a o face este prin alimentația plasmei cu energia plasmei.
• Viteza de rotație, de creare a câmpului MaGravs, sau
a fizicalități, provine din schimbarea interfeței de
curgere a plasmei în fiecare disc.
• Asta este tot ceea ce trebuie făcut.
• Nu mulți dintre voi veți începe, deoarece vă lipsesc
trei patru părți ale cunoașterii.
• Prima este cum să creați un curent plasmatic la un nivel foarte înalt, a doua este cum să
creați acestea încât să controlați straturile plasmatice, iar al treilea, câmpurile plasmatice,
pentru că nu există lichid, dar trebuie să creați condiții care să conducă la ceea ce aveți
nevoie, având încredere și știind că aveți plasma de care aveți nevoie în interiorul
sistemului.
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• Am văzut unul din căutătorii cunoașterii întorcându-se la bobine din nou, și asta înseamnă că
nu este mulțumit de noutăți, pentru că lecțiile urmează foarte rapid şi vin cu noi sisteme.
Într-un timp foarte scurt, vă voi învăța cum să creați aceste plasme de nivel înalt.
• Un watt în curgerea curentului electric, poate fi milioane de wați în curgere plasmatică.
• Voi vedeți doar 1 watt deoarece restul nu se potrivește în lățimea de bandă,
(a observatorului) dar puteți utiliza diferite lățimi de bandă în același timp.
• Curgerea plasmatică este exact ca și plasma însăși, toate stau ca unul și
depinde unde vă conectați pe curgere, încât să puteți sări și să traversați.
• Nu este o intensitate dictată de poziție, ci este o intensitate conformă cu
ceea ce are de făcut.
• Voi puteţi să aveți tot 1MW dacă mergeți din diferite puncte în anumite
puncte, dar trebuie să înțelegeți cum o creați și în ce direcție.
• Dar trebuie să vă amintiți că într-o curgere plasmatică, întotdeauna nu
există doar o direcție.
• Echilibrul dintre Magnetic și gravitațional contează, în mod obișnuit.
• Dacă mergeți înspre gravitațional, curgerea plasmatică este mai puternică în gravitațional sau
în Magnetic?
• Voi continua să le prezint, până când cineva va arăta primul reactor disc și atunci vom merge
mai departe.
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• Dacă aveți vreo problemă cu acesta, întoarceți-vă la sistemul unde ați utilizat și ați produs
Gans-uri și puneți două vase cu Gans unul lângă celălalt și observați cum curg câmpurile unul
în raport cu celălalt și cum se schimbă viteza de rotație, pe măsură ce apropiați un vas de
celălalt.
• Aceștia sunt pași pe care noi trebuie să-i adăugăm la cunoaștere până
când vom vedea trecerea de la sistemului sferic la cel inelar.
• Am renunţat la motoare în sistemul chinezesc, acum o altă echipă de
cercetare trece la sisteme fără motor şi în curand vom livra, ca produse comerciale,
sisteme fără motor.
• Aceasta ne va permite să dezvoltam noua tehnologie foarte repede .
• Nu mai aveţi nevoie de motoare pentru a crea o curgere a plasmei, echipele KF au atins acest
nivel, şi veţi putea vedea curând, pentru prima dată, lumini în interiorul lichidului, adica
aprinderea (initierea) plasmei, la temperatura camerei și la o curgere foarte normală a
curentului. Aceasta va apărea din partea echipei Chineze.
• Dar la noile sisteme comerciale nu veți vedea aprinderea plasmei, ci veți vedea curgerea
plasmei și controlul acestei curgeri.
• Așa cum am explicat acum câteva minute, ca să creați forma de
trabuc, aveți două unități plate, și aveți orice în interior, între ele,
și acum puteți ținti direct între ele.
• Puteți dicta ca fiecare strat să se miște, dacă schimbați curgerea
curentului.
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• Cancerul are calciu în el şi puneți Gans de calciu în ambele părţi și creați curgerea de curent
fără a mai fi nevoie să schimbați raportul de masă, schimbaţi raportul de intensitate a Gansului. Puteți practic urmări chiar și sub RMN, cum tumora, centrul cancerului, care este Calciu,
cum dispare.
• Acestea sunt noile tehnologii aflate în dezvoltare, care vor apărea într-un mod foarte rapid.
• Centrele de Cercetare ale Fundației Keshe lucrează la asta și este foarte, foarte simplu.
• Și asta este ceea ce veți vedea foarte curând.
• Am pornit cu bobinele, dacă vă amintiți, acum un an, am trecut apoi la
reactoarele dinamice, iar acum suntem în ceea ce numesc curgerea plasmei.
• Foarte simplu, puteți alege chiar o formă sferică sau una plată, dar acum, dacă mergeți la
forma sferică puteți păstra integritatea celulelor, dar puteți ținti centrul cancerului, fără să
atingeți nimic altceva.
• Ea doar dezasamblează cancerul, iar voi puteți vedea cum curgerea
câmpului golește celula canceroasă, deoarece acum controlați curgerea
câmpului.
• Voi introduceți corpul între ele și vreți să îndepărtați cancerul din tumora de la sân.
• Instalați sistemul, țintit direct și aliniat, iar prin controlul intensității curgerii, voi goliți calciul
în secunde. Acum centrul cancerului, acolo unde celula canceroasă s-a
dezvoltat, acum putem mări acestea, pentru terapia completă a
cancerului, pentru a fi eliminată din tot corpul, încât procesul să devină,
ceea ce eu numesc o cale naturală.

Reactoarele disc lll
Unitățile de putere plasmatică de nouă generație
• În momentul plimbării prin spațiu, lucrului în spațiu, veți intra în radiații masive, care vă vor
da uriașe cantități de radiații.
• Acum mergeți spre curgerea plasmatică, și dacă vă uitați, nu este nici o dăună, celelalte celule
rămân intacte, deoarece ținteşte doar calciu, oriunde se află.
• Puteți lua tumora, înțelegeți compoziția, faceți Gans din tumoră, și jucați același joc.
• Puteți face la fel invers, să spunem că vreți să construiți țesut, să spunem al inimii pentru că
aveți un țesut deteriorat, treceți prin același proces, dar amintiți-vă că există polaritatea,
trebuie să fie și una și cealaltă, mai înaltă și mai joasă, acum inversați sistemul, voi adăugați,
dar o faceți acum păstrând cei doi poli Nord împreună, și în acest proces le potriviți cu
intensitatea țesutului, și puteți construi acel țesut din acel loc.
• În viitorul foarte apropiat, dacă înțelegeți lucrurile, puteți construi orice vă place, cu ceea ce
aveți nevoie, acolo unde aveți nevoie, foarte asemănător cu imprimantele 3D, este
următorul pas.
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• Frumusețea este că noile sisteme, pe care Fundația Keshe le va pune pe piață, am văzut
prototipul acum câteva zile, pentru producerea de materiale, Aur, Argint sau altceva, vă vă
permite să creați o construcție cu ele, nu este nevoie să le mențineți și să le păstrați.
• V-am spus despre asta acum câteva săptămâni, noi aducem și schimbăm industrializarea,
într-un mod total diferit, cu un înțeles complet nou.
• Iar acum acesta este începutul unei părți a noi dezvoltări.
• Și nu aveți de nici o curgere de curent din priză, puteți utiliza unitățile
plasmatice care creează curentul plasmatic pe care-l puteți controla.
• Testul pe care l-am făcut în Dezvoltarea Spațială Chinezească, noi putem rula un curent
alternativ și unul plasmatic, concomitent pe aceiași linie, ele nu interacționează.
• Ele au două vieți diferite, dar prin același model, puteți avea un motor de curent alternativ și
puteți avea un reactor plasmatic pe aceiași linie și ele continuă să facă ceea ce au fost făcute
să facă.
• Aceasta este frumusețea, deoarece chiar și curentul electric este parte a spectrului de
intensități a câmpului plasmatic.
• Și acestea sunt noile schimbări, pe care le veți vedea în următoarele săptămâni, sunt la
orizont.
• Nu avem altă opțiune, cu excepția așa cum am spus, de a le dezvolta pe acestea.
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• Acestea dau o altă dimensiune, cum să neutralizăm, de exemplu,
focoase nucleare.
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• Orice navă aeriană ce transportă focoase nucleare, nu contează a cărei
națiuni, acum putem direct dezactiva glonțul (declanşatorul) , el va fi
acolo dar nu mai este nimic care să se aprindă, deci dezactivați dispozitivul.
• Dacă călătoriți atât de mult cât o fac eu, tot ceea ce trebuie să facem în
aeroporturi, este să configurăm parametrii de intensitate.
• Tot ceea ce conține arme sau anumite chimicale, le țintiți cu intensitatea
câmpurilor, și acestea sunt dezactivate la trecerea printre ele.
• Securitate la distanță.
• Avem nevoie de acestea în adâncul spațiului, deoarece trebuie să extragem
anumite câmpuri, sau trebuie să transportăm anumite câmpuri într-o altă
poziție sau energie.
• Nu putem absorbi orice din spațiu, doar pentru că sunt câmpuri.
• Putem absorbi din câmpul Universului, ceea ce avem nevoie la intensitatea de care avem
nevoie.
• Acestea sunt parte a dezvoltării spațiale în ceea ce numim securitate.
• Putem avea multe avantaje, cu ceea ce numesc resursele naționale de hrană.
• Puteți ținti oamenii pentru a se hrăni, iar oamenii trebuie doar să treacă prin
câmpul cu intensitatea, pe care o creați pentru orice proteină.
• Voi creați un tunel, iar când ei trec, de la o zonă la alta, ei colectează proteine,
Calciu, orice, Sodiu, orice au nevoie, astfel că atunci când ies, orice are
nevoie corpul, este asigurat.
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• Dacă le este foame, mai fac o tură într-o săptămână, de două ori, sau în câteva ore.
• Centrele de Cercetare ale Fundației Keshe lucrează la asta şi îl vor comercializa curând.
• Veți vedea prima unitate care va produce materiale, unde putem produce Calciu, Sodiu sau
Argint, orice aveți nevoie.
• Crearea materialelor, conform interacțiunii câmpurilor, exact
ceea ce se întâmplă când Soarele și Pământul, precum și
câmpurile Pământului și Lunii interacționează și eliberează
anumite tipuri de câmpuri, care creează materiale.
• Același tip de materiale mai slabe sau mai puternice, apar şi între Lună și Pământ.
• Luna ne furnizează multă energie, multe materiale, care nu sunt în spectrul energetic al
Soarelui.
• Noi producem din spectre de câmpuri din toate direcțiile care ajung pe planetă.
• Nu este doar o direcție, așa cum credem noi întotdeauna.
• Este totalitatea pe care trebuie să o acoperim. Iar unele câmpuri sunt prea puternice atunci
când ajung pe Pământ, deci compensarea este că Luna este utilizată ca un filtru, sau câmpul
magnetic al Pământului creează propriile lui reziduuri.
• Ceea ce vine din cer pe durata nopții, este foarte diferit de ceea ce cade pe Pământ pe durata
zilei.
• Și am spus asta acum ceva timp, poate este timpul să ne referim la asta.
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• Pe măsură ce traversăm diferite părți ale sistemului solar, producem diferite tipuri de
materiale, ca prin interacțiune cu alte sisteme solare, este permisă crearea stelelor, a
planetelor, și a lunilor.
• Noi primim un spectru de câmpuri în mod continuu, nu doar de la Soare.
• Dacă am fi fost direct și continuu doar pe direcția Soarelui, nu am fi
primit ceea ce avem nevoie ca și totalitate a spectrului câmpurilor.
• Noaptea aduce propria energie. propriul nivel de furnizare a materialelor
de care avem nevoie.
• Acum, ce condiții și ce materiale sunt eliberate, la interacțiunea
câmpurilor Soarelui și cele ale Pământului, și pe de altă parte, ale altor stele din galaxie și
altor luni și planete din sistemul solar.
• Noi avem nevoie de întregul spectru al câmpurilor de forță,
pentru a fi capabili să ne hrănim, să supraviețuim.
• Iar acum, cu aceste noi sisteme dinamice, fără motoare, am
ajuns să trecem de momentul maturizării omului.
• Când dezvoltați sistemul, veți vedea că sistemele sunt ambele
statice, nu veți vedea nici o rotație a câmpurilor din Gans-uri, dar inducerea energie permite
transferul câmpurilor la nivel plasmatic.
• Iar ceea ce aveți, nu este curent electric, ci este curent plasmatic.
• Voi decideți dacă vreți să adăugați sau să extrageți.
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• Noile reactoare plasmatice, ceea ce noi numim generarea de sisteme pe care le veți vedea
foarte curând, sunt în dezvoltare.
• Ni s-a spus că nu putem utiliza generatoare în China.
• Acum dezvoltăm și finalizăm generatoarele afară, în Vest.
• Deoarece noile generații de reactoare plasmatice, nu utilizează nici un motor, nici un
combustibil.
• Ele utilizează interacțiunea câmpurilor.
• Este într-un fel, dacă vă uitați, acestea sunt în brevete.
• Acum puteți vedea că pot fi făcute.
• Unora dintre voi vă va plăcea să vă elevați Sufletul.
• Cum o faceți? Cum puteți face asta?
• Unora dintre voi vă va plăcea să vă elevați parte din inteligență, sau o parte a creierului care
trebuie să fie procesat față de diferite distrugeri.
• În următoarele câteva luni și ani, deoarece oameni ca Dr. Rodriguez și alții înțeleg
funcționarea plasmei, veți vedea cât de repede vom trece prin evoluție.
• În decurs de ore, practic în secunde din viața omului, în comparație cu ce era când ați început
să învățați, noi am sărit peste întreaga lume științifică.
• O nouă înțelegere, un nou model.
• Ceea ce noi căutăm să adăugăm, prin înțelegerea acestor lucruri și prin crearea condițiilor,
cum putem face celule în corpul omului.
• Jocul s-a schimbat.

Reactoarele disc lll
Unitățile de putere plasmatică de nouă generație
• Jocul securizării omului în spațiu, s-a schimbat.
• Foarte puțini dintre voi, înțeleg acest proces, dar în următoarele câteva luni și săptămâni, pe
măsură ce unii dintre voi veți arăta un lucru sau altul, voi toți vă veți interconecta.
• Reactoarele plasmatice există și pot fi arătate.
• Dar pentru ce le utilizați, ceea ce căutați, voi vedeți curentul din ele, iar ele funcționează în
condiție plasmatică.
• Acum avem sisteme ce pot utiliza sisteme pe care deja le-am dezvoltat.
• Acum puteți începe să vedeți frumusețea tehnologiei, ceea ce va veni și ceea ce poate fi
furnizat.
• Puteți merge la brevete, și puteți utiliza această tehnologie, foarte mult ca și laserul pentru a
tăia, pentru a crea condiția de încălzire, pentru a găuri, foarte, foarte ușor, extrem de ușor,
dacă înțelegeți plasma.
• Trebuie să prezint aceste lucruri ca să le înțelegeți.
• Dacă aveți o curgere plasmatică în sistem, și aveți o bucată
de metal aici, întoarceți-vă la lecție, la ceea ce am vorbit
acum
ceva timp.Voi schimbați curgerea plasmatică, 1000 la 1,
a fost curgerea câmpului și modul cum ați decis să curgă.
• Dacă curge la intensitatea punctului de topire a metalului, găuriți totul.
• Dar cu acest proces, nu există reziduuri, deoarece se transferă intensitatea câmpului
Aluminiului și a Cuprului, deci ceea ce primiți este energia acestora, în această parte, pentru
câte găuri vă place.
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• Acestea sunt toate în brevete.
• Acum am ajuns la punctul în care să facem, ceea ce v-am arăta.
• Reactoarele sferice sunt bune pentru crearea câmpurilor gravitaționale și
magnetice, într-un sistem deschis.
• Inele sunt pentru alte aplicaţii.
• Ultima dată am vorbit despre condițiile prin care să ridicăm omul sau un obiect.
• Acum căutăm diferite aplicații ale acestora.
• Puteți vedea cât de ușor, puteți crea intensitatea câmpului Sufletului omului.
• Este nevoie să băgăm în închisoare, trebuie să executăm?
• Sau trebuie doar să elevăm?
• Dacă omul înțelege, vremea ucisului s-a terminat.
• Omul, imatur încă, nu poate goli un alt Suflet. Nu știți cum să faceți asta.
• Voi explica motivul. Eu întotdeauna spun, cu această tehnologie nimeni nu va fi rănit.
• Deoarece eu am dorit-o, am eliberat câmpuri ca ea să fie împlinită.
• Ea nu poate fi luată de la voi pentru a fi împlinită, dacă eu nu doresc să fie împlinită.
• Acum înțelegeți, următorul pas în tehnologia spațială.
• Utilizați sistemul într-un mod, trimiteți omul în spațiu, utilizați sistemul
într-un mod diferit, însănătoșiți omul cu același sistem.
• În vremurile ce vor veni, în vremurile fizice pe care noi le înțelegem, așa
cum am spus, în timp omul nu se va mai hrăni singur (fizic).
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• Noi hrănim Sufletul omului, iar omul își creează fizicalitatea prin intermediul Sufletului,
acesta fiind modul cum s-a creat el însuși.
• De acum încolo, fiecare om poate să o facă.
• Și sper ca echipa care lucrează la asta, să furnizeze unitățile de putere plasmatică ale noii
generații, pentru a vedea acestea foarte, foarte curând pe masă.
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• John: - Dacă pun în unitățile de teleportare un ursuleț de pluș și vreau să-l teleportez dintr-un
loc în altul, cum aș putea atinge acea destinație? Ce determină acea destinație?
• Dl Keshe: - Trebuie să țintești destinația, dar trebuie să înțelegeți două aspecte, unul este
cum să țintești casa bunicii din Australia, când tu te afli în Statele Unite sau China, sau în altă
parte.
• Există un proces de împerechere a sistemelor, și există un alt proces al țintirii sistemelor.
• Sistemele de țintire sunt foarte ușor de produs, sistemele de împerechere sunt ca cele de
telefonie globală.
• Sistemul de țintire apare prin interacțiunea câmpurilor, și funcționează într-un mod foarte
diferit.
• Dacă te uiți la el, voi încerca să-l desenez în acest fel, și în
acest fel.
• Tu știi intensitatea câmpului ce vine spre tine, și știi
intensitatea câmpului ce pleacă de la tine.
• Și tu dictezi intensitatea câmpului în acea atmosferă și
mă va ateriza aici. Magnetic, Gravitațional.
• Vrei să-ți aduci înapoi câinele de planeta Zeus, tu știi unde se află câinele,
știi unde vrei să fie, aceasta este energie pe care trebuie să o transmuți.
• Nu trebuie să ai un dispozitiv pe planeta Zeus, pentru a face transferul.
• Totul în Univers este unic.

Reactoarele disc lll
Ţintirea destinaţiei
• Trebuie doar să-l împerecheați și este practic 2 + 2.
• Tu știi că acest 2 este câinele tău, iar acest 2 reprezintă intensitatea
MaGravs a punctului de destinație.
• Îl adaugi, și ajungi la el.
• Vom începe să arătăm asta. Sunt din nou implicat în unele cercetări și voi începe să furnizez
sisteme ca acesta, foarte, foarte curând.
• Așa cum am spus, veți vedea un număr de sisteme ce vor apărea, iar tu John ești parte din
acestea, tu dezvolți unele lucruri și testezi unele lucruri, dar trebui să te muți la curentul
plasmatic, pentru a putea fi capabil să furnizezi ceea ce vrei.
• Sistemul MaGrav este o sursă, ai mărgelele lui Alekz care sunt o altă sursă, ai alte tehnologii
cu care poți crea acest fel de lucruri, așa după cum dorești.
• Ești atât de aproape John, am văzut ultimele tale filmări.
• A fost foarte interesant, foarte, foarte interesant, cum ai creat condiția și poziția.

Reactoarele disc lll
Diamantul
01:00:07_01:07:29

• M (Moshfek probabil): - Se pare că eu pot controla individual, câmpul gravitațional și
magnetic al unui reactor plasmatic,iar scopul meu este să creez corpul navei spațiale,
utilizând corect poziționarea acestui câmp izolat.
• Este un reactor sferic și pot muta gravitaționalul și magneticul individual.
• Acum am doar două câmpuri, unul gravitațional și unul Magnetic, și aș avea nevoie de un al
treilea, pentru materializarea navei spațiale, cred.
• Acesta este scopul meu, cu această configurație pe care am creat-o.
• Utilizez un reactor cu câmp plasmatic, și vi-l pot arăta dacă doriți, dar vreau să creez această
materializare a pielii, sau orice alt fel de materializare care creează o suprafață, care va fi
sferică.
• Dl Keshe: - Pentru a crea o suprafață, trebuie să consideri un număr de lucruri, în special dacă
te întorci la ceea ce eu numesc reactoare spațiale, dacă este mai ușor să vorbim în acest fel.
• Când vorbim despre reactoarele spațiale, dacă-ți amintești din lecțiile de acum 2-3 ani, noi
întotdeauna am vorbit despre acest lucru.
• O plasmă liberă. Nu uita, acesta este un plan, acesta este un alt plan.
• Acest, această interacțiune a câmpurilor, împreună au dimensiuni,
iar interacțiunea acestor trei, dacă te uiți la ele ca la un plan,
într-un fel, arată așa.
• Deci când vorbeam despre plasma liberă, crearea echilibrului câmpurilor, prin crearea
plasmei libere, îți dă cele trei straturi, care duce la manifestarea fizicalității.

Reactoarele disc lll
Diamantul
• Mulți dintre voi nu puteți produce reactoare spațiale, deoarece nu puteți produce acest
câmp plasmatic.
• Unul dintre savanții Fundației Keshe din China, a spus: Bine, voi pune un sistem aici și voi
vedea.
• În poziția a ceea ce noi numim Sufletul sistemului.
• Predeterminându-l. Deci nava lui spațială, cel mai probabil,
va arăta ceva de genul acesta
• Și dacă reglezi acesta puțin mai sus, ar putea arăta așa.
• Și dacă-l muți puțin mai încolo, ar putea începe să ia această formă.
• M : - D-le Keshe, eu încerc să mă raportez la exemplul diamantului produs de vulcan. Există
un mediu presurizat, adică gravitațional și când erupe, el iese într-un mediu depresurizat…
• Dl Keshe: - Vreau să te oprești aici.
• Ce este un diamant? Este Carbon.
• Și atunci când îl încălzești, la temperatură mare, pe măsură ce trece prin starea Gans pentru a
deveni un gaz, dar datorită scăderii bruște a temperaturii, sau a presiunii înconjurătoare, îl
solidifică înapoi.
• El nu are posibilitatea să ajungă în echilibru cu atmosfera, dar ajunge în echilibru cu propria
lui presiune atmosferică.
• Și devine ceea ce numim un diamant.
• Iar în procesul de expansiune a gazului și în micșorarea înapoi în încercarea de a deveni ceea
ce nu poate deveni, orice mizerie în acest drum, poate fi încapsulată.

Reactoarele disc lll
Diamantul
Fă floricele și vei înțelege exact ceea ce spun.
Dacă ești cu adevărat realist, nu există nici o diferență între Carbon și floricele.
Puneți un grăunte și-l încălziți. Ce face el? Se extinde cât poate, apoi acolo se oprește.
Asta este exact ceea ce se întâmplă cu diamantul.
El trece printr-o stare de Gans spre a deveni un gaz, dar nu poate ajunge să devină complet
gaz într-o stare Gans.
• Și ce face? Se retrage sau stă.
• Limita diamantului este limita câmpurilor lui de forță.
• Dacă te uiți la structura diamantului, practic poți spune de unde provine diamantul, deoarece
totul a trecut prin aceiași poziție dinamică și aceiași structură a realizării, floricelelor.
•
•
•
•
•

Reactoarele disc lll
Deplasarea coform intensităţii plasmei
01:07:44_01:25:23

• Cazimir din Bulgaria: - D-le Keshe, am o întrebare despre poziționarea MaGrav, atunci când
trimitem pachetul undeva. Cum putem determina câmpurile unice MaGravs, dintr-un punct
specific de pe Pământ, să spunem că vrem să mergem undeva pe Pământ și cum putem
determina intensitatea câmpului MaGravs, a unui punct specific de pe diferite planete la care
nu avem acces, pentru a putea călători într-un loc anume?
• Dl Keshe: - Am văzut asta în lecțiile de acum câțiva ani.
• Există câteva moduri de a o face. Nu mergi direct de la puternic la slab, găseşti puncte
intermediare, sau descoperi câmpurile de la punctul de destinație.
• Este ca un indicator cu fascicul laser, îl trimiți la destinatie.
• Întoarce-te la lecții, la lecțiile originale.
• Fiecare punct, are un câmp MaGravs cu o intensitate specifică.
• Dacă vrei să trimiți un pachet de aici și vrei să fii sigur că ajunge aici, e simplu. Utilizezi o
intensitate mare, căreia îi sunt necesare fracțiuni de secundă, în comparație cu ceea ce ai și
nu uita că acum tu poți controla plasma.
• Deci, nu uita, tu mergi ca și ordin de mărime.
• M-am gândit la asta, ca la o tehnologie de apărare, și prefer să
nu intru în detalii despre asta.
• Aceasta are o uriașă aplicabilitate pentru armată.

Reactoarele disc lll
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• Pentru Pace aceste lucruri sunt foarte potrivite.
• Am spus că o navă sau un avion, sunt toate la fel.
• Eu știu poziția căpitanului vasului sau a navei, și-i simt, îi cunosc
intențiile.
• Cât de mult îmi ia să-i schimb Sufletul?
• Noi nu mai țintim navele aeriene. Dacă nava cade, ei pun tipul în altă navă, iar el vine din
nou.
• Trebuie să-i elevați Sufletul.
• Am învățat asta în Nordul Irlandei, când am mers să dezmembrăm un sistem de război, cu
Irlanda și cu guvernul Britanic.
• Irlandezii pentru a se finanţa făceau trafic cu combustibil subventionat pentru agricultura.
• Iniţial Guvernul Britanic captura aceste transporturi, aceste cisterne care se intorceau prin
vanzare, din nou, în circuit. Au schimbat tactica şi nu le-au mai vandut local, ci în Mancester şi
din Mancester în Africa. Dar nu puteau prinde oamenii care organizau totul. Atunci au
început sa plateasca transpotatorii, elevarea sufletului cu finanţe, încat nu mai erea nimeni
dispus sa facă acele transporturi.
• Acesta este modul în care serviciile secrete Britanice au cumpărat IRA.
• În spațiu este la fel.
• Este vorba despre înțelegerea procesului, de a fi capabil să împingi, de a fi capabil să-ți
înțelegi poziția unde te afli și cea pe care o țintești.

Reactoarele disc lll
Deplasarea coform intensităţii plasmei

• Tu lucrezi cu plasma,cu un curent plasmatic, mărești curgerea curentului plasmatic din unul în
comparație cu celălalt.
• Deci acum te poți muta la o intensitate mai mare, prin mărirea
plasmei spre care te muți, sau adaugi la gravitațional sau Magnetic.
• Deci aici ai nevoie de 10 secunde, iar aici ai jumătate de milisecundă.
• Dar ceea ce se întoarce la ce intensitate este?
• Nu poți arunca pur și simplu pisica în spațiu, și să speri că va ateriza.
• Toate acestea au nevoie de dezvoltare, toate acestea au nevoie de tehnologii pentru a fi
înțelese și vor apărea multe dificultăți pentru mulți dintre voi, să vă schimbați mentalitatea.
• În mentalitatea voastră aveți un motor, un ax, rotație și o formulă matematică.
• Acum jocul s-a schimbat. Puteți încă crea rotația, dar acum o faceți prin curgerea plasmatică.
• Dar nu mai aveți un pozitiv și un negativ, ci aveți un raport.
• Intensitatea mai mare, întotdeauna curge spre cea mai mică, dar pe măsură
ce curge, ea trebuie să compenseze ceea ce se întoarce.
• Voi întotdeauna știți direcția în care vreți să mergeți, și aveți de 4 ori mai
multă rezistență, ca și ordin de mărime în condiție plasmatică, de la ce se întoarce.
• Deci puteți măsura oricare cale, cea plasmatică Magnetică, sau cea
plasmatică gravitațională.
• Mulți dintre voi niciodată nu ați înțeles, prim parte a lecțiilor din Trani.
• Dacă le-ați fi înțeles, ați fi înțeles ceea ce am spus acum.

Reactoarele disc lll
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• Întoarceți-vă și urmăriți lecțiile din Trani, și veți înțelege exact despre ce este vorba, despre ce
vorbesc.
• Nu vă învățat pe voi că să le construiți, pentru a dovedi, eu ştiu cunoașterea.
• Vă învăț să vă inspir să vedeţi, cât timp vă va lua să înțelegeți ceea ce v-am învățat.
• Eu sunt un foarte bun profesor. Eu nu mă uit după rezultate, ci mă uit să văd când înțelegeți.
• La 4 ani de la Trani și tot nu ați înțeles.
• Într-o zi, cineva care va urmări va spune:
• Despre asta este vorba.
• Dar trebuie să vă spun că am explicat asta Centrelor de Cercetare ale
Fundației Keshe, iar ei știu exact despre ce vorbesc.
• Și de aici vine noutatea acestei noi tehnologii.
• Am păstrat și păstrez tăcerea până când cineva va înțelege, dar mă întorc și vă învăț, vă învăț,
până când câțiva oameni înțeleg, și putem aduce noutatea.
• Deci când vreți să călătorești, vrei să mergi de la A la B, nu știi care sunt condițiile din A, dar
există indicații chiar și din spate, de la câmpurile care trec prin.
• Există o modalitate prin care poți vedea dacă câmpurile călătoresc
direct spre tine, sau au trecut printr-un mediu.
• Noi avem o tehnologie specifică, echilibrul reactorului central, care
este foarte asemănătoare acesteia.
• Dar până la asta, mai este cale lungă pentru cunoașterea voastră, deoarece nu sunteți acolo.

Reactoarele disc lll
Deplasarea coform intensităţii plasmei
• De fiecare dată când un sistem interacționează, el creează
propria lui curgere de câmpuri gravitaționale și magnetice
în spate și se oprește.
• Este ca o amprentă, de unde din spațiu provine.
• Deci când veți absolvi procesul, știți dacă pisica este de cealaltă
parte a Lunii sau pe fața acesteia.
• Cea gri este de la pisică. Celelalte indică materialele prin care a
trecut în centrul Lunii, și cu ce a interacționat.
• Această parte va ajunge mult diferită față de această parte, dar sunt
din aceiași plasmă.
• Vă amintiți? Ați avut un CO2, și nu ați văzut un Carbon și un Oxigen separat.
• Ele sunt ambele într-un singur Gans.
• Tu trebuie să dezvolți o tehnologie, în vremurile ce vin, ca să vezi care parte a acestei plasme,
are intensitatea Carbonului, și în care parte a acestei plasme, se află intensitatea Oxigenului.
• Asta vă va lua foarte mult timp s-o învățați.
• De aceea, atunci când puneți un CO2 la spectroscopie Raman, vedeți alte elemente,
deoarece intensitatea câmpului, la spectroscopia Raman sau cea cu infraroșu, lovește această
plasmă în diferite locuri, deoarece ea doar scanează.
• Și atunci, la acea intensitate vede asta, la această intensitate vede asta, vede
asta, deci sunt 22 de elemente diferite. Voi trebuie să întrebați operatorul
care sunt numerele frecvente ale sistemului, și de câte ori a repetat măsurătorile.

Reactoarele disc lll
Deplasarea coform intensităţii plasmei
• De ce utilizăm spectroscopie Raman cu semnal slab?
• Apoi, în atât de multe feluri, dacă înțelegeți asta, atunci știți unde este pisica, unde se află sau
unde vreți să trimiteți pisica, deoarece asta este aproximativ de unde provine intensitatea
câmpului.
• Vă mutați la un nivel și mai înalt și este vorba despre ordin de mărime.
• De aici puteți trimite un mic fascicul foarte repede, dar de aici este locul de unde trimiteți un
mic pachet.
• Îl puteți trimite și de aici, dar trebuie să descoperiți în spectru, unde se află.
• Nu vreți să o teleportați și să aterizeze pe Marte, când ați fi vrut să o trimiteți în New York.
• Există multe de dezvoltat, există multe de dezvoltat, înainte ca omul să obțină totul ce vrea
așa cum vrea.
• Și acesta este unul din motivele pentru care spus, că dacă guvernele ar înceta să cheltuiască
atât de mulți bani pe arme și i-ar cheltui pe dezvoltarea noilor tehnologii spațiale, sau chiar
pentru Pace, am obține aceste lucruri mult mai repede.
• Vă puteți imagine 100 de milioane de soldați, care să devină 100 de milioane de savanți, toți
lucrând în aceiași direcție, cu același cost? Cu aceiași cantitate de bani?
• Iar acum, cu noua tehnologie nici măcar nu mai trebuie să-i hrănim.
• Le saturăm corpul.

Reactoarele disc lll
Controlui ecranării plasmatice
1:25:23_1:31:01

• Banta - dacă Soarele este fierbinte, dacă este frig în spațiu, cum poate o navă spațială ce
călătorește în spațiu, să fie protejată față de razele Soarelui, sau ale altor stele, să nu se
supraîncălzească și să ardă?
• Dl Keshe - Vedeți, ecranarea Magnetică, ca parte a tehnologiei
de apărare, este foarte matură.
• Deci, funcție de ce câmpuri traversați, voi vă întăriți ecranarea.
• Este același proces, doar măriți curgerea curentului plasmatic.
• Nu este vorba că aveți un generator. În tehnologia spațială, odată ce vă maturizați suficient, și
înțelegeți procesul, înțelegeți că aveți o curgere a câmpului, și prin ușoare schimbări în
curgere, creați uriașe cantități de curent.
• Puteți mări acel curent pentru ecranare, și ceea ce faceți, mergeți un nivel mai sus.
• Întoarceți-vă la lecția de săptămâna trecută, la fizicalitatea creată prin
interacțiunea câmpurilor, unde interacțiunea câmpurilor creează energie,
este o energie plasmatică.
• Nu există nici o conversie la starea materială, deoarece nu există o a treia stare
la care să se convertească.
• Câmpul Soarelui în interacțiune cu câmpul Pământului, creează câmpurile Oxigenului, dar
rămân ca și câmpuri, până când interacționează cu câmpul gravitațional al Pământului, în
dimensiunea inerției acestuia.
• Și atunci se convertește în stare materială.
• Universul este plin de entități, până când se potrivesc cu inerția stării materiale.

Reactoarele disc lll
Controlui ecranării plasmatice
• Acesta este modul în care materia apare pe această planetă.
• Și de aceea voi absorbiți doar anumite materiale nu și altele din Univers.
• Deoarece inerția unei planete, dictează absorbția anumitor câmpuri, acestea fiind cele ce
convertesc ceea ce este în spațiu, în stare materială.
• V-am învățat asta înainte, în multe lecții.
• Deci când ajungeți la un Soare foarte fierbinte, creați câmpuri mai puternice, la distanță mai
mare.
• Și dacă este prea fierbinte, creați un al doilea strat, sau un al treilea, sau cât de multe straturi
vă place, dar asigurați-vă că înțelegeți cu adevărat curgerea plasmei, că răspuns al raportului
de furnizare. Unul merge într-o direcție, altul va merge în altă direcție, și orice câmp vine, va
fi redus datorită frecării.
• Acum dacă înțelegeți, nu mai aveți nevoie de motoare, ci trebuie
doar să știți cărui strat vreți să-i creșteți curgerea plasmatică.
• Dacă mulți dintre voi înțelegeți procesul. Sunt sigur că veți vedea
aceste noi sisteme de la Centrele de Cercetare, și ca și un copil, le veți putea cumpăra foarte
curând.
• Vremea visului omului de rotire și mișcare prin motoare mecanice, s-a încheiat.
• Am sperat să le văd astăzi, dar nu am obținut răspunsul, dacă le pot arăta.
• Astfel ne vom apropia foarte mult de modul de funcționare al Universului.

Reactoarele disc lll
Controlui ecranării plasmatice
• Cel mai greu lucru a fost să vă arăt că materia există acolo, acum, nu doar că vă îndepărtați
de rotația cu ajutorul motorului, ci veți înțelege cum câmpurile pot crea rotație, acum
înțelegeți cum câmpurile pot crea fizicalitate, încât prin interacțiunea fizicalității cu rotația
creează energie, prin frecare.
• Este modul în care spermatozoidul creează un Suflet, iar Sufletul acesta este creația
fizicalității. Nu există nici o diferență.

Reactoarele disc lll
Controlul curentului plasmatic
1:31:26_1:44:09

• Armen Guloian: - Cum măriți și micșorați curentul plasmatic?
• Dl Keshe :- Ai nevoie de o sursă de putere plasmatică.
• Armen Guloian: - Înțeleg asta, dar cum îl creșteți și-l micșorați? Mecanic, sau poate fi în alte
forme diferite?
• Rick: - Cum este cu cuvântul favorit al lui Marcus, gradientul. Un gradient mai mare, îți va da
un câmp mai puternic, sau o plasmă mai puternică.
• Dl Keshe: - Întoarce-te la ceea ce am spus despre raport,
îți amintești? Despre 24 la 1?
• Acum ai 1000 la 1.
• Curgerea este aici, sistemul plasmatic îl conectezi la acesta.
• Armen Gu loian: - Înțeleg asta, înțeleg structura, ceea ce nu înțeleg, este să spunem că în
sursa noastră de putere, avem un mic buton aici, cu care întoarcem într-o direcție sau în
direcție opusă, iar puterea crește sau scade. Acesta este modul în care înțelegem să mărim
sau să micșorăm un curent.
• Dl Keshe: - Vezi tu, într-un sistem normal mecanic, așa cum ai spus avem acest gadget.
• În tehnologia plasmatică avem două gadgeturi.
• Gravitațional şi Magnetic. Deci cum vrei să te joci?
• Trebuie să înțelegi că avem de a face cu curgerea a două câmpuri.
• Și îl utilizăm pe unul, pentru a-l controla pe celălalt.
• La final, valoarea trebuie să fie constantă. La ori ce intensitate dată.

Reactoarele disc lll
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•
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Este înțelegerea și intrarea în următoarea dimensiune.
Este ceea ce am pus la intrare, conectez unul.
Voi obține ceea ce am nevoie? Am nevoie de sârme?
Nu vedem nici o sârmă în Univers.
Trebuie să poziționez asta, pentru a crea o curgere a gravitaționalului
și a magneticului, față de acesta și acesta.
Armen Guloian: - Bine, acum s-a schimbat întreaga perspectivă, din nou.
Dl Keshe: - Nu, este doar intensificarea cunoașterii, nu s-a schimbat.
Deci nu este nici o nevoie de motoare.
Este ca un polizor, îl aduci mai aproape sau mai departe, sau găsești un alt mod de a controla
asta.
Și este foarte ușor de controlat, nu trebuie să-l miști.
Dar înțelegi cum curge câmpul. Propriul controlor devine parte a propriei creații a ceea ce eu
numesc energie.
Uite-te la cer, şi vei înțelege foarte multe. Carolina este foarte bună la asta.
Tu doar ce ai învățat cum curge câmpul.
Și asta este parte a ceea ce numim, procesul de înțelegere a sistemului.
Trebuie să mergem la următorul nivel, trebuie să înțelegem ce înseamnă să trecem la
următorul nivel.
Trebuie să înțelegem celelalte procese ale acestuia.
Tu deja ai înțeles, ai făcut-o de multe ori.
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• Trebuie doar să te întorci și să te uiți la proces, ca la o totalitate.
• Poate este ceva, așa cum am spus săptămâna trecută: Pot întreba câți dintre acești tipi, au
consumat practic 20 de minute dintr-o singură zi, în ultima săptămână, pentru a pune ceva în
Fundație? Sau ați fost aici doar pentru că este un chat bun? Vă las pe voi să judecați asta.
• Vreți Pace, vreți toate celelalte, vreți cunoaștere, dar nu sunteți pregătiți să lucrați pentru
asta.
• Deci, atât timp cât acesta este beneficiul vostru, și-l puteți vedea, este făcut.
• Acum vă dau un alt exercițiu, ignorați-l pe celălalt.
• Vedeți dacă-l faceți pe acesta, atunci vă dau o altă, cum îi spune, o altă capcană în care să
cădeți data viitoare.
• Asta este ceea ce trebuie să faceți.
• Mergeți și stați pe balcon sau în grădină noaptea, și uitați-vă la cer.
• Vedeți multe stele. Vedeți multe combinații de stele.
• Mulţi dintre voi parțial fiind fizici, știți că Pământul are un Suflet.
• Și fiecare stea are unul.
• Câți dintre voi puteți închide ochii şi puteți vedea Sufletul acestei planete prin intermediul
Sufletului vostru?
• Uitându-vă chiar și cu ochii pe jumătate deschiși și să încercați să-i vedeți Sufletul?
• Stă în fața voastră soțul, soția sau un copil, și vedeți dacă puteți detecta și să le simțiți
Sufletul.
• Omul trebuie să meargă în această direcție.

Reactoarele disc lll
Controlul curentului plasmatic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omul este orb, nu aveți un sistem radar.
Ne-am pierdut încrederea în propriul nostru Creator, care este Sufletul nostru.
Noi nu ne mai jucăm de-a magia deloc, nu mai este ceva pentru distracție.
Gradual va trebui să o recuperăm.
În atât de multe feluri, trebuie să ne elevăm propriul Suflet.
Dacă vă uitați la el în acest fel,
Sufletul nostru în acest moment, ca și ființe umane funcționăm la această
intensitate, și trebuie să urcăm.
Deoarece la acest nivel, Sufletul nostru se află în comunicare cu celelalte Suflete.
Unde vrem să ajungem cu Sufletul umanității?
La această intensitate, la aceasta și la celelalte.
Omul va avea vremuri grele în spațiu, dacă va încerca să privească doar la
ce va putea vedea.
Deoarece unele Suflete nu au nici o fizicalitate, la intensitatea omului.

