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• Dl Keshe:
• Întoarceți-vă la lecțiile de bază. 
• În ultimele săptămâni am vorbit despre plasmă, am vorbit despre câmpuri, despre raze și ce 

este un câmp, ce este o plasmă, despre propria ei structură.
• Când suntem întrebați ce este o plasmă, spunem că este o grămadă de câmpuri.
• Dar, poate că noi trebuie să o explicăm mai profund.
• Care este diferența dintre Gans și atom?
• Materia îmbracă Președintele, Gans-ul creează Președintele.
• Materia este ceea ce omul pune pe el însuși pentru a manifesta slăbiciunea din structura 

fizicalității lui.
• Unde, ceea ce noi numim Gans sau plasmă, este creatorul omului.
• Ce creează o plasmă, și ce devine materie?
• Mulți dintre voi au o problemă în a explica ce este o plasmă, ea este mai mult decât o 

grămadă de câmpuri.
• Este atât de energetică, încât plasma se poate manifesta pe ea însăși, la mărimea și forma în 

care poate fi văzută de ochii omului.
• În timp ce atomul are nevoie de colecții.
• Când puteți vedea o entitate, la propria ei mărime, înseamnă că are mai multă energie, mai 

multe câmpuri de arătat.

https://youtu.be/JPO_zdXvyZY?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=2833
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• Cum poate cineva explica care este diferența dintre materie și plasmă, sau Gans-uri, așa cum 
o numim noi. Cum o descrieți? Ce este ea?

• Cel mai ușor mod în care aceasta poate fi înțeleasă, este ca un haină întoarsă pe dos.
• Acesta este atomul.
• Dacă întoarceți acest atom, haina lui, pentru a-i elibera câmpurile, 

acum acesta este plasma.
• Acum haina se află în interior, iar interiorul s-a deschis exteriorului.
• Este modul cel mai ușor, modul cel mai simplu în care vi-l puteți explica.
• Este ca și cum ați avea o oaie, toată acea blană de la exterior, care este ca și razele, când o 

întoarceți pe dos, devine solidă și devine ca pielea.
• Este același lucru. În stare materială noi vedem pielea, iar în stare plasmatică vedem 

câmpurile.
• Noi practic întoarcem structura interacțiunii câmpurilor în dimensiunea mediului, sau în 

dimensiunea intensității câmpurilor sinelui interior al atomului.
• Nu există un mod mai ușor de a o explica.
• Și astfel, când întoarceți pielea pe dos, aveți o dimensiune mai mare.
• Tot părul, toată blana trebuie să fie pretutindeni, dar când o întoarceți, o comprimați, aveți o 

densitate, aveți fizicalitate.
• Acolo unde este părul, blana oii, puteți băga degetul prin ea, este moale, este pretutindeni.
• Deci, intrați în atomul material și-l întoarceți pe dos, pentru a-i elibera câmpurile 

(deschiderea plasmei).
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• Și acesta este cel mai ușor și frumos mod de a explica o asemenea cunoaștere.
• Noi ajungem să cunoaștem tot mai mult, deci ar trebui să fim capabili să explicăm 

cunoașterea într-un mod similar.
• Cu starea materială, care este pielea, totul este în interior. Toată blana, toate firele de păr ale 

blănii sunt toate înăuntru.
• Când întoarceți pielea pe dos, toată blana, fiecare fir de păr, este o rază ce radiază, mai 

aproape, mai departe, una de deplasează într-o direcție, alta în altă direcție.
• Deci în acest fel, putem înțelege și explica adevăratul înțeles al plasmei, într-un mod simplu, 

ca și un copil să poată înțelege.
• Și asta este realitatea dintre materie și plasmă.
• Este atomul întors pe dos, ceea ce noi numim plasmă, când își prezintă toate câmpurile, tot 

ceea din ce este făcut.
• Dar totuși pielea se află în interior pentru a menține plasma împreună, acum pielea din 

interior devine cea principală, devine păstrătoare a tot împreună.
• În acest fel, puteți ghida mulți oameni să înțeleagă în profunzime Gans-ul.
• Ce este acesta? Gaz în stare Nano îi spunem noi, dar de fapt este o plasmă deschisă și ea-și 

arată frumusețea, de aceea strălucește, de aceea este albă.
• În multe feluri, știința prezentă a ales două puncte de referință.
• Le numim deplasarea spre alb sau deplasarea spre roșu.
• De ce este albă când vine înspre noi? Și de ce este roșie când se îndepărtează de noi?
• Cum explicăm noi asta în lumea plasmei?
• Cine este creatorul a ceea ce numim câmp sau rază. 9:46
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• Cum putem explica raza, cum explicăm câmpul?
• De ce uneori lumina este o particulă și de ce uneori este ca o rază?
• Avem nevoie de raze pentru a face un câmp şi avem multe raze în interiorul câmpului, care 

pot deveni raze ele însele.
• Ce face o rază să se miște?
• Ce face orice entitate să se miște?
• Posibilitatea ca o rază să devină o plasmă este la fel cu cea a unui câmp care devine o plasmă.
• Deoarece un câmp, așa cum noi îl cunoaștem acum, sau o rază așa cum o cunoaștem noi 

acum, are nevoie de un punct de referință, care este mai puternic decât el însuși.
• Când câmpul se deplasează, înseamnă că el dă, pentru a-l atinge.

• El trebuie să fie mai puternic, ca să se deplaseze spre cel mai slab.
• Dar nu are gravitație, nu are câmpul invers în ea.
• Razele sunt singularități ale direcției și mișcării.

• În procesul de a ajunge și recepționare, ele devin câmpuri.
• Unde câmpurile posedă cele două, în atât de multe forme ca o plasmă.
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• Când cele două câmpuri magnetice ale unei planete cum este Pământul, și câmpul magnetic 
al, să spunem ale Soarelui, ambele gravitaționalul și Magneticul, interacționează unele cu 
celelalte, obținem un amestec a celor două, raze și câmpuri.

• Unde echilibrul dintre cele patru forţe ale câmpurilor, creează un 
comportament de particulă.

• Iar reziduurile pe care unul dintre aceștia, le-a lăsat singur,                                                      
devine o rază.

• Nu toate câmpurile magnetice au aceiași intensitate, iar în                                                            
anumite puncte, ele se separă, ele nu se mai potrivesc, nu mai au                                              
un complementar și atunci devin raze.

• Câmpul magnetic nu mai are câmp gravitațional în acel punct,                                                         
datorită întreruperii sau altor motive, la propria lui intensitate, pentru a se putea manifesta el 
însuși, pentru a deveni un câmp.

• În lecțiile din ultimele câteva săptămâni, eu m-am referit la această cunoaștere, deoarece 
este important să fie înțeleasă, și se pare că mulți dintre voi nu au înțeles.

• Când aveți un câmp, trebuie să le aveți pe amândouă, gravitaționalul și magneticul.
• Dar există un alt aspect, al acestei întregi discuții.
• Dacă vorbim despre magnetic sau despre gravitațional, ele au fiecare o poziție diferită.
• Dacă luăm un câmp magnetic, câmpul mamă de intensitate mare, acesta iese, 

se împrăștie şi voi îl deschideți.
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• Dar, pentru câmpul gravitațional, este o poveste diferită. El trebuie să pătrundă, pentru a fi 
capabil să se alăture. El are o sarcină grea, el are nevoie de o intensitate mai mare.

• În timp ce câmpul magnetic se deschide spre spațiu, gravitaționalul 
trebuie să treacă printre spații. Direcția Magneticului este o curgere 
liberă. Gravitaționalul reprezintă compresia.

• Deci, pe măsură ce câmpurile curg înspre afară, cele Magnetice, ele sunt                                             
libere, ele devin cele ce împing.

• În timp ce cele gravitaționale, comprimă, ele vor forța, în timp ce 
celelalte sunt libere.

• Câmpurile gravitaționale, pe măsură ce curg spre interior, au nevoie de tot mai multă energie 
pentru a trece.

• Ordinul de mărime este de patru ori, mai mare.
• Apoi el se acumulează. Cu cât este mai mare intensitatea de plecare pe 

curbura plasmei, ordinul de mărime se mărește la 40, la 400 și la mai mult.
• Și în fiecare punct de mărire, este o nouă dimensiune a înțelegerii și a 

cunoașterii.
• Deoarece caracteristicile elementelor se schimbă, conform cu intensitatea câmpului 

MaGravs.
• În fiecare punct, câmpul gravitațional și magnetic, trebuie să se potrivească și atunci unul 

crește spre interior, în timp ce celălalt crește spre exterior.
• Aceasta nu înțelegeți acum, dar în vremurile ce vor veni, veți înțelegere gravitatea acestei 

cunoașteri. Cât este ea de importantă. 
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• În limbaj comun, dacă o înțelegeți, o numiți bariera de sunet, asta în stare materială.
• La un anumit punct al câmpului MaGravs există o continuare prin care intensitatea trebuie să 

treacă, ceea ce noi numim diferite bariere ale intensității Magravs a plasmei.
• Nu o puteți vedea pe cea din spate, dacă nu ați atins punctul de conversie.
• Pentru voi, ea nu există. Acesta este foarte mult, dacă ați ascultat partea 

introductivă a sesiunii de astăzi, modul în care ea se aplică și Sufletului omului.
• Când totalitatea Sufletului omului devine pașnică, omul va trece pragul, 

pentru a primi mai mult la o intensitate mai mare, ca apoi să dea.
• Deoarece, ceea ce este important în acest punct, voi primi egal din cele patru                                                        

părți,  din nou la fel cum planete, și Pământul, și Soarele au interacționat.
• Este un punct de echilibru.
• Și când acest punct de echilibru a atins punctul MaGravs dorit, acesta se 

deplasează spre interior, deoarece câștigă mai mult pe măsură ce merge spre                                                                     
interior, plus el însuși, care se menține, iar omul trece la următorul nivel                                                                                         
de elevare și înțelegere.

• Voi înțelegeți diferit, voi pătrundeți complet o nouă dimensiune.
• În acest moment, încercăm să împingem omul, să atingă primul, ceea ce noi 

numim, punctul plasmatic de interacțiune.
• Care să eleveze Sufletul omului, astfel ca acesta să vadă mai mult.
• Încât această elevare a Sufletului să eleveze fizicalitatea și atunci acolo ar putea exista o 

necesitate pentru om, să obțină fizicalitatea.



Pielea navei spaţiale 

• Totalitatea cunoștințelor tehnologiei plasmatice ale Fundației Keshe, reprezintă 
cunoștințele Creatorului și nu cunoștințele omului.

• Odată ce omul înțelege și cuprinde profunzimea cunoașterii Creației, omul va deveni 
înțelept și-și va deschide ochii pentru a-și eleva propriul Suflet, pentru a vedea prin ochii 
Sufletului omului, care reprezintă cuprinderea totalității și nu singularitatea existenței unei 
fizicalități.

• Apoi se va ajunge, dacă veți înțelege mai mult, de ce și cum creați câmpuri și cum aţi ajuns să 
divizați câmpurile și să le interacționați, ca în orice moment să atingeți punctul de intensitate 
specific stării materiale.

• Uitați-vă la cartea numărul 3, uitați-vă cum cele două câmpuri ajung să interacționeze.
• Ele creează o nouă stare materială.
• Lecția de astăzi, va merge în profunzimea bazelor înțelegerii tehnologiei.
• Deoarece mulți dintre voi nu ați înțeles asta și mulți dintre voi care o practicați și încercați să 

dezvoltați diferite sisteme, ați ajuns să vă opriți.
• Ceea ce înseamnă că nu puteţi trece la următorul pas, deoarece nu ați înțeles, nu ați înțeles 

complet, deci sunteți blocați.
• Singurul lucru greșit din lecții, este că voi nu ați înțeles.
• Încercați să intensificați înțelegerea părții simple a lecțiilor și apoi partea complicată devine 

simplă. Este ușor să învățați, dar este foarte greu să înțelegeți.
• Iar mulți dintre voi v-ați pierdut pe această cale.
• Și de aceea nu puteți înainta spre următorul nivel. 25:25
• Parte din lecția de săptămâna trecută, pe care am încercat să o explic, a fost foarte simplă.
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• Aveți câmpuri (magnetice) , în reactoarele voastre de bază.

• Dar, ceea ce ați uitat, aveți de asemenea, câmpuri ( gravitaţionale) în 
reactoarele voastre.

• Echilibrul dintre acestea, vă dă direcția câmpului. 

• Este dinamică în toate direcțiile.
• Procesul interacțiunii câmpurilor și compresia plasmei, reprezintă secretul                                                                  

accesului omului la Univers.
• Până când nu înțelegeți asta, veți avea multe probleme.

• Când vă uitați la pielea omului, aveți câmpurile straturilor. Unde interacțiunea                                        
câmpurilor dau plasma straturilor.

• Dar de fapt, ea dă fizicalitatea existenței câmpurilor.
• Aveți nevoie de unul, pentru a fi capabili să-l creați pe celălalt, în timp ce crearea                                                                       

celuilalt, depinde de existența primului ordin a lui însuși.
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• Deci ceea ce vedeți nu este așa de dificil, ceea ce vedem este ușurința cu care câmpurile și 
materia se amestecă și se schimbă.

• Așa cum v-am spus astăzi, în Fundația Keshe, voi ați reușit să înțelegeți cum, câmpurile se 
schimbă în energie, iar energia se schimbă în câmpuri, iar în acea interacțiune ele creează 
starea materială sau cea plasmatică, funcție de unde ne aflăm.

• Asta este important pentru noi, pentru a face pasul să înțelegem.
• Stratul exterior al pielii omului duce la crearea stratului mijlociu, iar 

existența stratului de mijloc, dă confirmarea existenței celorlalte două.
• Dar pielea omului are două părți, aveți una la interior și alta la exterior. 
• Interacțiunea dintre cele două, dictează ce se află între ele, unde ar trebui 

să se afle oasele și mușchii.
• Poziția, forma, culoarea, mărimea și grosimea pielii, dictează de asemenea.
• Și dacă lucrați în tehnologia spațială și nu știți asta, deja aveți o problemă.
• Existența, confirmarea existenței acesteia, este necesară crearea propriei plasme, care poate 

duce la manifestarea fizicalității.
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• Când vă uitați la pielea omului, pentru a înțelege mai profund structura acesteia, pielea 
mâinii voastre, este o structură complet diferită, față de pielea brațului.

• Acesta are nevoie de câmpuri lungi, acesta de unele mai scurte.
• Deci pielea omului dictează poziția oaselor și grosimea și nu vice versa.
• Trebuie să vă amintiți, că creierul a crescut prima dată, iar creierul este                                                               

parte a pielii.
• Și asta este ceea ce conduce la poziționarea structurii osoase.
• Este la fel în tehnologia spațială.
• Când înțelegeți asta, atunci înțelegeți cum să creați curgerile și pereții navei voastre spațiale.
• Cum sunt creați? Prin intensitatea și condiția pielii voi dictați mărimea și intensitatea podelei 

și dimensiunea și diametrul propriei nave spațiale.
• Pielea omului și pielea navei spațiale sunt la fel, cu diferența că pielea omului nu are acel tip 

de mișcare.
• Când omul va călători în adâncul Universului, va vedea nave spațiale care nu au nici o 

fizicalitate, sau nave spațiale care sunt pentru voi ca și un gel, dar ele conferă existența a ceea 
ce trebuie să aibă în interior.

• Corpul uman are nevoie de oase și nu toate creaturile din Univers au oase, iar MaGravs-ul 
pielii dictează ce forma va avea.

• Unele animale nu au oase, deoarece pielea lor nu poate crea o condiție a stării solide.
• Aceasta este o cunoaștere paralelă pe care trebuie să o învățăm, dacă vreți să creați nave 

spațiale.
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• Cunoașterea trebuie să fie înțeleasă în totalitatea ei și nu cu prejudecățile actualei 
cunoașteri, cu ego-ul uman și cu lipsă de înțelegere.

• Lumea științifică trebuie să fie în echilibru cu lumea și cu înțelegerea Sufletului omului.
• Și prin el, prin ceea ce noi numim, condiția pe care Sufletul o creează pentru a putea exista, 

ceea ce noi numim conștiința Sufletului, fără de care omul nu poate exista.
• Dacă omul are o conștiință, dacă omul are simțire, de unde provine acestea, dacă Sufletul 

omului nu există?
• Asta este ceea ce trebuie să învățați, apoi în spațiul Universului vedeți conștiința, vedeți 

comportamentul entității prin Sufletul acesteia.
• Nu l-ați văzut, dar trebuie să trăiți cu el. Trebuie să-l înțelegeți.
• Obrazul nu are oase, deoarece în structura pielii acestuia, dintr-o parte în cealaltă, nu suportă 

starea solidă.
• De ce aveți unele animale marine fără oase?
• De ce nu vedeți oase într-un vierme?
• Datorită intensității stării straturilor pielii, și nu din alt motiv.
• Deci, același lucru se aplică și pielii navei spațiale.
• Poate nava spațială pe care ați creat-o, intensitatea câmpului poate suporta structura osoasă 

a omului? Fizicalitatea omului? 
• Ori va schimba omul, deoarece oasele și intensitatea stării materiale a oaselor nu va mai fi 

suportată?
• Nu înseamnă că muriți, înseamnă acum că o altă intensitate a pielii este necesară, pentru a 

suporta mișcarea sau fizicalitatea confirmării existenței.
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• Vă veți întâlni cu toate acestea. Urmașii voștri, în vremurile ce vor veni, vor călători în adâncul 
spațiului, vor experimenta acestea.

• Deci trebuie să fim pregătiți, trebuie să înțelegem.
• Cum este fizicalitatea noastră dictată de exact ceea ce am spus.
• Pielea navei întoarsă pe dos.
• Vreți ca plasma să fie cea care dictează pielea, sau vreți ca pielea să dicteze fizicalitatea?
• Trebuie să rămâneți cu mintea deschisă, trebuie să rămâneți foarte imparțiali, încât să vă 

educați pe voi înșivă, cu toată cunoașterea Universului.
• Din momentul în care ai luat poziție și ați devenit parțiali, este momentul în care ați atins 

punctul de stagnare. Nu veți merge mai departe. 
• Și asta este ceea ce i se întâmplă omului.
• Omul nu poate face un pas mai departe, deoarece el și-a dictat poziția, pentru a-și confirma 

propria existență.
• Mulți dintre voi veți începe să vă mișcați, mulți oameni cercetează și dezvoltă reactoare 

foarte, foarte mici, faţă de reactoarele uriașe create la început, iar acum nu mai avem nevoie 
de reactoare dimensionale.

• Foarte curând, veți vedea rotirea plasmei fără fizicalitate.
• Apoi, veți putea crea orice navă spațială.
• Prin ceea ce încerc să vă învăț, este dezvoltarea și înțelegerea acumulată într-o perioadă de 

milioane și milioane de ani.
• Noi împingem umanitatea, cei ce înțeleg, la următorul nivel, încât nivelul actual devine fără 

valoare, deoarece voi deja sunteți la un nivel mai sus.
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• Ce vom face cu restul?
• Dar voi trebuie să înțelegeți, că și voi ați fost în această poziție înainte, iar oamenii v-au 

tolerat, deci trebuie să înțelegeți că punctul de maturitate a cunoașterii a fost atins, punctul 
de cotitură.

• Foarte curând, odată ce veți vedea aceste transformări, veți înțelege că vremea motoarelor s-
a terminat.

• Și atunci veți înțelege cum următoarea generație a științei tehnologiei plasmatice, își ocupă 
locul.

• Am încurajat asta acum câteva săptămâni, iar acum unele din echipele Centrelor de 
Cercetare ale Fundației Keshe, au obținut-o. Rotația plasmei, fără nici un motor la viteza 
dictată de ei. Ei încă trebuie să se maturizeze.

• În următoarele săptămâni, vă vom arăta asta. 
• În vremea ce va veni, veți vedea asta, că am trecut de punctul maturizării omului, spre 

următorul pas în crearea plasmei, în controlul plasmei și cu asta prin emoția și Sufletul 
omului.

• Este foarte ușor, atunci când reactorul este făcut din aceleași câmpuri ca și emoțiile voastre.
• Noi am atins un punct de cotitură, acum câteva săptămâni, iar acum tot mai mulți oameni 

înțeleg cum să o facă, și pe măsură ce cunoașterea este împărtășită prin Sufletul omului, alții 
vor fi iluminați și o vor obține.

• Dacă înțelegeți rotația plasmei, în condiție perpetuă, atunci nu mai aveți nevoie de turbină, 
sau de câmp magnetic, sau de înfășurări, pentru a crea energie sau pentru a elibera energie.

• Devine la fel cu rotația plasmei din centrul Pământului, care duce la crearea a tot ce există.
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• Echipele Centrelor de Cercetare ale Fundației Keshe, sunt la început, dar au obținut-o, și 
două echipe au trecut de acest punct, și foarte curând veți vedea, că prin interacțiunea 
câmpurilor, fără nici o fizicalitate, veți începe să vedeți crearea de materii și a orice altceva.

• Voi ați atins punctul de maturitate. 
• Vă pot arăta două filmări ale acesteia.
• Pământul nu are nici un container pentru câmpurile lui, iar câmpurile trec de limitele 

fizicalității lui, la fel ar trebui să fie în reactoarele echipelor de Cercetare și Dezvoltare ale 
Fundației Keshe.



Viaţa Universului imprimată ARN

• Azar: - Când vorbiți despre câmp și energie și ați spus despre relație dintre ele, că putem avea 
fie plasmă fie materie, însă corpul nostru este ambele, atât plasmă cât și materie, deci cum 
funcționează asta? 

• Dl Keshe: - Corpul nostru este în totalitate plasmă. Dar se manifestă el însuși în iluzia 
materiei.

• Azar: - Deci le are pe ambele?
• Dl Keshe - Desigur. Într-unul din reactoarele spațiale din China, am transferat energia plasmei 

și curent în stare materială, pe aceiași platformă. Ambele există, și ceva din energia plasmei 
se convertește în stare materială, iar ceva din energia materiei fiind eliberată, devine parte a 
plasmei.

• Azar: - Dar când spuneți, despre relația dintre câmp și energie, care poate fi plasmă sau...
• Dl Keshe – Este punctul de echilibru, punctul pe care voi îl numiți barieră, punctul de 

conversie.
• Voi atingeți un punct, în care câmpul mediului și cel al plasmei, aflat în interacțiune, 

încetinesc suficient, încât pentru tine și mine devine stare materială.
• Și dacă le alimentăm  din interior, devin stare plasmatică.
• Azar: - Deci am dreptate să spun că corpul lor pulsează instantaneu între plasmă și materie?
• Dl Keshe: - Întotdeauna, astfel există bătaia inimii.
• Azar: - Și atunci asta este același lucru cu ceea ce eu numesc, corp subtil și corp fizic?
• Dl Keshe: - Vezi tu ai ridicat subiectul, iar cu permisiunea Dr. Rodriguez, voi citi pentru tine, 

poate înțelegi.
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• Aceasta este parte din lecțiile medicale, dar tu vei înțelege, pentru cei ce s-au elevat pentru a 

înțelege următorul pas, dintre Suflet, materie și interacțiunea lor.
• Corectarea genetică este un joc diferit.
• Aveți nevoie de corecție și imprimarea ADN-ului.
• Voi utilizați plasturi, dar sisteme dinamice sunt mult mai indicate pentru a schimba ADN-ul.
• Ar trebui să permiteți corecții genetice încete, altfel se va întoarce.
• Ceea ce înseamnă, că și genetica pe ARN, se poate întoarce înapoi pe ADN, dacă nu o faceți 

bine, deoarece ele interferează. 
• Dar această parte este cea care contează.
• Dacă puteți face ARN-ul omului, atunci o obțineți repede, fiind capabili să sprijiniți omul, 

fizicalitatea lui sau ADN-ul.
• ARN-ul este creat de Sufletul omului și de Sufletul fizicalității omului.
• Deci, dacă-l puteți crea, aceasta va fi o a două slujbă.
• Dar nu ați atins acest nivel, de înțelegere.
• Am să vă învăț, cum să creați ARN-ul într-o zi, este prea devreme.
• Sau poate, dacă contemplați lecțiile mele, veți înțelege, și veți fi capabili să o faceți.
• Ceea ce înseamnă că ARN-ul este creat de Sufletul omului, prin interacțiune cu Sufletul 

fizicalității omului.
• În timp ce ADN-ul este creat prin interacțiunea fizicalității omului în dimensiunea 

plasmatică.
• Este pentru prima dată când deschidem acest capitol al lecțiilor. Este important să înțelegem, 

că condiția adimensională, intangibilă,  pe care o numim ARN, este creată prin interacțiunea 
câmpurilor creării fizicalității omului, în interacțiune cu Sufletul omului.



Viaţa Universului imprimată ARN
• Apa este creată prin interacțiunea câmpurilor Pământului cu cele ale Soarelui, a ceea ce ele 

produc, și apoi vin împreună.
• Dacă vă uitați la crearea Hidrogenului, Oxigenului, Azotului sau a Carbonului, care duce la 

crearea aminoacidului, unde în raport cu Pământul, este creat Hidrogenul? Mai aproape de 
Pământ, sau mai departe de acesta?

• Și unde este Azotul creat? Mai aproape de Pământ ca Hidrogenul, sau mai departe?
• Și lumina pe care o vedeți, este compoziția resturilor rămase, în urma formării Oxigenului, 

Carbonului, Azotului și a celorlalte.
• Toate razele Soarelui care ajung la noi, nu sunt doar de la interacțiunea câmpurilor cu 

Oxigenul, unele sunt de la Azot, altele sunt de la alte materii, este un compozit.
• Și sunt sub formă de raze, ceea ce înseamnă că nu au gravitație.
• Ele au doar atributele Magneticului, ceea ce înseamnă sunt doar într-o singură direcție, 

încât gravitația Pământului le poate atrage.
• De aceea uneori sunt la fel, lumina înseamnă particule,  sau este ceea ce numim raze.
• Când lumina este particulă, a absorbit mai mult, a fost atrasă și a interacționat cu câmpul 

MaGravs al Pământului, care este mai slab, și deoarece cel mai puternic îl hrănește pe cel mai 
slab, ele trec prin și în acea condiție aveți o plasmă care devine, prin interacțiune cu 
câmpurile Pământului, lumină, câmpuri care se arată ele însele.

• Iar dacă este în urma interacțiunii câmpurilor echilibrate, obținem raze.
• Dar, deoarece din nou, este de un ordin mai înalt, încearcă să hrănească Pământul, dar se 

ajunge ca în acest proces, în majoritatea timpului, când ajunge în atmosferă, încetinesc și 
creează condiție materială, prin interacțiune cu inerția câmpurilor Pământului, și se 
convertesc.



Viaţa Universului imprimată ARN
• Schimbarea temperaturii la suprafața Pământului, pe măsură ce reducerea crește, reprezintă 

înțelegerea clară a științei plasmei și nimeni nu înțelege asta.
• De ce este mai rece la altitudine mare, dar este mai aproape de Soare?
• Ar trebui să fie mai cald! Unde se duce căldura?
• Sau sunt căldura și temperatura atribute ale câmpurilor, ce ajung pe planeta Pământ și care 

interacționează cu inerția planetei?
• Nu cu câmpul MaGravs al plasmei Sufletului planetei.
• Inerția se desfășoară pe un spațiu foarte mic, iar plasma Sufletului planetei, așa cum numim 

câmpurile MaGravs din centrul acesteia, ating spații mult mai îndepărtate.
• De aceea creați, simțiți temperatură, când ele ating suprafața planetei, deoarece acum, 

câmpurile ce călătoresc în spațiu, prin interacțiune cu câmpurile Pământului și ale Soarelui, 
acum trebuie să interacționeze cu câmpurile masei stării materiale, ale inerției.

• În adâncul spațiului, câmpurile MaGravs, în spațiul deschis al Universului, interacționează cu 
greu, deoarece este un spațiu deschis, iar ele pot călători în toate direcțiile.

• Nu este zero, dar are o plasmă cu temperatură zero în raport cu Universul.
• Universul, temperatura Universului, peste plasma acestui Univers, este constantă 

pretutindeni.
• Până în momentul în care aveți condiția de interacțiune a câmpurilor.
• Este foarte asemănător cu ceea ce voi numiți nivelul mării, care este zero.
• Întreaga plasmă a Universului este la nivelul zero, câmpul ei MaGravs, până când apare o 

interacțiune a câmpurilor diferitelor entități, dintr-o poziție dată.
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• Deci, dacă înțelegeți de ce devine mai cald dacă vă apropiați de suprafața planetei, aceasta 

are de a face cu câmpul MaGravs, cu masa inerției stării materiale a planetei, și cu nimic 
altceva.

• Și motivul pentru care există sezoane, se datorează complet acestui aspect, și la nimic 
altceva.

• Deoarece, atunci când se înclină puțin mai mult, câmpul MaGravs al Pământului, are o 
interacțiune mai mică.

• Nu datorită faptului, așa cum se spune, că noi ne îndepărtăm de Soare.
• Noi ne îndepărtăm față de Soare, dar acum totalitatea interacțiunilor este lăsată în seama 

inerției planetei.
• Și nu este prea mare.
• Comprimarea câmpurilor Soarelui, care împing gravitația, este ceea care permite crearea 

căldurii.
• De aceea vara este fierbinte, deoarece inerția câmpului Magnetic se poate împrăștia, dar 

interacțiunea are loc la adâncime.
• Înțelegeți principiul și conceptul creării, deoarece de aceea aveți o temperatură a pielii.
• Este la fel și nimic altceva.
• Și dacă puteți încorpora asta constant, puteți crea ceea ce noi numim ARN.
• Și acest ARN dictează crearea fizicalității.
• Creația este foarte simplă.
• Menținerea ei la o condiție dată, nu este așa de grea, trebuie doar să înțelegeți întreaga 

structură, și să nu vă focalizați doar pe un singur lucru.
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• Azar: - Vorbiți despre ARN, mă gândesc că eu transport memoriile tuturor strămoșilor mei, și 

nu știu de cât de departe, dacă transport toate aceste amintiri, dacă sunt în ARN, atunci 
lucrurile originale, adică eu văd licăriri din ele, asta este frumos, dar apoi aceste amintiri se 
împrăștie.

• Și atunci, dacă le pot șterge, să șterg amintirile, mă voi întoarce la originea totalității?
• Deci, este corect să spun, că ARN-ului este similar cu amintirile pe care le am?
• Dl Keshe: - Ceea ce voi numiți ARN-ul omului, reprezintă colecția tuturor interacțiunilor 

câmpurilor, realizate în trecut, a acelorași câmpuri.
• Prin poziționarea câmpurilor se realizează asta și este atât de bine, atât de puternică, încât 

poate dura și într-adevăr poate continua să existe.
• Deci ceea ce străstrăbunicul tău a văzut, este pe disc.
• Acum aceasta a dispărut, dar zgomotul este încă acolo.
• Și prin interacțiunea câmpurilor mamei și tatălui tău, care au dus la crearea ta, acel disc este 

copiat în continuare. Voi transportați aceiași copie ca și fratele și sora voastră, ca și toți 
ceilalți.

• Este un disc de încărcare, pe care continuați să adăugați, dar deoarece este plasmatic, nu are 
limite.

• Dar pe de altă parte, el expiră, se pierde? Nu chiar! Deoarece este continuu păstrat în aceiași 
poziție.

• Dacă savanții doctori, ar înțelege această poziționare a ARN-ului și înțeleg că ARN-ul 
reprezintă interacțiunea câmpului Sufletului omului cu Sufletul fizicalității, într-un anumit 
punct, direcție și poziție, atunci multe din boli devin vindecabile în secunde.

• Dar veți ajunge acolo, savanții vor ajunge acolo.
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• Momentul schimbării cursului umanității a sosit.
• Și în timp, va trebui să înțelegem că, fără prejudecăți bineînțeles, cum am fost creați și ceea 

ce a condus la crearea noastră,
• Transportăm noi, oare, parte din Sufletul Universului, imprimat în ARN-ul nostru, astfel încât 

atunci când ajungem în acel punct din Univers, să spunem că este un deja-vu, că am mai fost 
aici?

• Bineînțeles că da!
• Este parte din noi, este în noi, este parte a structurii noastre.
• Și dacă credem că transportăm doar memoria acestei planete, a mamei și a tatălui, și a 

străbunicului, înseamnă că mai aveți încă multe de învățat.
• Imprimat în ARN-ul omului, trăiește și există imprimarea vieții Universului.
• Dar omul nu înțelege până nu va ajunge la acel punct.
• O cale lungă pentru voi.
• Azar: - D-le Keshe, ceea ce am realizat, pe această planetă este ceva ce avem în interior, sunt 

niște imagini pe care le avem în noi, care ajung la mintea inteligentă, iar apoi noi le aducem 
în fizicalitate.

• Acum, de ce trebuie să facem o navă spațială, din nou în fizicalitate?
• De ce nu ne învățați cum să apăsăm un anumit buton...
• Dl Keshe: - Nu trebuie să vă mai învăț, deja v-am învățat. Voi nu ascultați. În timp veţi 

înțelege.
• Mă aflam la o întâlnire ieri și au pus un material pe masă.
• Și tipic pentru mine, deoarece sunt ca un mic copil, duc totul la gură și gust, am asta în 

structura mea, întotdeauna o fac, eu știu ce-mi creează în gură.
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• Și am spus: Acesta este un nano material și transportă o radiație cu el.
• Iar ei mi-au spus: Este radioactiv, sau mare parte din el creează radiație.
• Noi nu avem nevoie să cumpărăm detectoare scumpe și să spune că este asta sau aialaltă.
• Am blocat asta, ca parte a cunoașterii noastre.
• Când ating materiale radioactive și fac asta de ani de zile,  eu le gust şi știu dacă este gamma, 

ce timp de radiație emite acel material.
• Este la fel cu atunci când obișnuiam să lucrez în domeniul diamantelor.
• Prin atingerea pietrei și uitându-mă la ea, puteam spune din ce râu provine, din ce parte a 

lumii, în ce condiții a fost creată, deoarece pentru mine bariera fizicalității nu există.
• Deci eu simt energiile.
• Când cineva mă minte, se minte singur. Dar eu ascult minciuna, simt minciuna.
• Când cineva-mi spune o poveste, eu simt, dar trebuie să fac pe ignorantul, că nu văd.
• Dar asta are nevoie de multă toleranță, are nevoie de multă răbdare, are nevoie de multă 

înțelegere a interacțiunilor propriului tău corp, pentru a putea fi capabil să atingi acest punct.
• Azar: - D-le Keshe, eu înțeleg asta. 
• Chiar acum eu pot simți multe schimbări, cum este de exemplu, dacă-mi țin mâna și închid 

ochii, energia din mâna mea merge la aproape un metru în față, dar nu știu ce este asta, ce ar 
trebuie să fac cu asta, ce aș putea face cu asta, și cum stabilesc ce se întâmplă?

• Dl Keshe: - Învață! Du-te la zece metri și vezi ce simți. Vezi dacă poți furnica pe cineva, vezi 
dacă cineva o poate simți.

• Eu obișnuiam să fac asta foarte mult. Carolina s-a săturat de mine. Eu fac asta.
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• Îi explicam asta cuiva, i-am spus ceva ce am făcut.
• Am intrat într-un oficiu. Eram cu mama mea, acum mulți ani. Și erau aproximativ 15, 16 

ghişee şi câteva sute de oameni ce așteptau acolo 2-3 ore până ne venea rândul.
• Când am mers, i-am spus mamei: O vezi pe acea fată? Vreau să merg acolo.
• Ea a spus: Îţi permiţi o astfel de fata.
• Am spus: Așteaptă și vei vedea.
• Și am așteptat 2-3 ore. 
• Și când ne-au chemat, fata era acolo.
• I-am spus mamei: Vezi?
• Iar mama mi-a spus: Cum ai făcut asta?
• Am spus: Deoarece Sufletul meu a vrut să o vadă, să fie cu ea.
• Iar el a apelat-o, am așteptat până a venit vremea, și iat-o!
• Noi suntem cei ce trebuie să atingem fizicalitatea și să trecem dincolo de ea.
• Noi suntem cei ce ne-am impus limitări, nu este vorba că eu pot să o fac acum, voi 

întotdeauna ați putut-o face, dar nu ați fost conștienți de asta, deoarece acum voi încercați să 
găsiți intensitatea Sufletului, intensitatea propriului vostru Suflet, dincolo de limitele 
fizicalității voastre.

• Multă lume are probleme, deoarece nu vede, și atunci pentru ei nu există, sunt doar 
minciuni.

• Dar pe măsură ce omul se maturizează, odată ce începeți să înțelegeți, voi intrați în nava 
spațială din dimensiunea fizicalității, și atunci vedeți vedea alte dimensiuni.

• Mulți oameni se vor schimba, odată ce intră și simt condiția de zbor din nava spațială.
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• Se maturizează instantaneu, despre ceea ce nu au înțeles, despre propria lor creare.
• Și atunci când urcați la bordul unei nave aeriene, fizicalitatea este cea care se schimbă.
• Când intrați într-o navă spațială, este Sufletul omului cel ce se maturizează și se schimbă.
• Sufletul acestei nave spațiale, pe care o numim Pământ, a creat aceste condiții, ca noi toți 

să trecem prin aceiași mișcare.
• Când intrați în nava spațială cu care voi călătoriți, veți înțelege foarte rapid schimbarea.
• Schimbarea fizicalității, deoarece este creată și controlată de Sufletul omului.
• Deci elevați-vă Sufletul la acest nivel, și atunci veți descoperi evoluția Sufletului omului.
• Foarte, foarte mulți dintre voi veți simți asta, și mulți dintre voi, cei ce ascultați aceste lecții, 

veți spune: Cum de a-i știut?
• Am fost acolo, de mii de ani.
• Cei ce plănuiesc să facă greșit, noi suntem conștienți de asta.
• Noi doar închidem ochii, dar schimbăm cursul, deoarece este misiunea noastră.
• Prin modul cum o facem, noi vă atingem Sufletul.
• Dar voi nu trebuie să o faceți, voi trebuie doar să creați o condiție, încât toți să prindă acest 

lucru.
• Omul are multă putere. 
• Este datoria lui să înțeleagă tăria puterii lui, să înțeleagă că puterea lui poate crea doar 

mișcare pozitivă, nu negativă.
• Uneori noi gândim negativ, dar acela este punctul de maturitate care ne permite să vedem 

mai departe.
• Este înţelepciunea Sufletului omului.



Gradientul câmpurilor în reactoarele disc
01:56:21 - 02:06:54

• Dan: - Să spunem, că am două discuri,  cu câmpurile  diferitelor Gans-uri,  în  trei straturi, ca 
o piele.

• Întrebarea este, cum să interpretez acest gradient. Când punem electrozii, penru a injecta, nu 
pentru a colecta. Sunt pentru a activa, care câmpuri? Pentru a crea, ce rezultat?

• Sunt necesare sârmele pentru a obține acest gradient, sau este deja suficientă doar intenția?
• Dl Keshe: - Vezi tu, dacă utilziezi o țeavă, ai această problemă, dar dacă practic faci Gans-uri 

de diferite rapoarte  și (câmpurile) le pui pe disc, vei descoperi că ele-și păstrează poziția, şi 
își creează propriul gradient,  porpria mișcare.

• Poți crea o condiție, în care diferite straturi se mișcă în direcții diferite, în spațiul aceluiași 
obiect.

• Trebuie să înțelegeți ce reprezintă raportul. Într-unul din Centrele de Cercetare ale Fundației 
Keshe, ei au un vas ca acesta, iar curgerea plasmei este în această direcție.

• Dacă vor înțelege mai mult, ei vor crea cu același Gans, mișcare în cealaltă direcție,                                                         
în straturi diferite.

• Şi, dacă îl intorci pe această latură, este la fel cu discurile tale.
• Poți crea diferite intensități, încât în straturi diferite, să se miște în direcții diferite.
• Atunci, discurile-ți creează zbor și mișcare,
• Un disc dinamic poate zbura.
• Își pot găsi pozițiile unele în raport                                                                                                                       

cu celelalte.



Gradientul câmpurilor în reactoarele disc
• Ați observat că Rick face la fel. A pus un magnet aici și acest magnet aici.
• Și apoil îl vedeți pe acesta sărind spre el.
• Cât de sus se ridică, cum câmpurile se echilibrează reciproc, încât acesta să zboare.
• Am mai explicat asta înainte.
• Acest magnet pe care-l țin în mână și cel de deasupra lui, schimbă direcția                                                 

tehnologiei zborului spațial pentru NASA.
• Când am participat la Universitatea Spațială din Strasburg, în timp ce savanți de vârf ai 

Agenției Spațiale Europene și ai NASA, au avut o întâlnire, ne-au cerut să ne întâlnim acolo, și 
au vrut să înțeleagă ce am descoperit, care este procesul Programului Spațial al Fundației 
Keshe.

• Și m-am gândit eu că acești tipi nu înțeleg nimic, și că mai bine le arătăm ceva foarte simplu, 
încât să înțeleagă.

• Țineam doi magneți în mână, și le-am arătat spunându-le:
• Vedeți acești doi magneți? Ei au aceiași proprietate.
• Îi pot pune împreună și ei se resping, se distanțează.
• Sau se atrag, se unesc.
• Dar am spus: Diferența este, uitați-vă. Dacă pun acest magnet într-o mână, și-l țin pe celălalt 

în cealaltă, cum î-și va consuma energia? Va zbura!
• Și le-am explicat principiul din spatele lui, că ambii au gravitațional și 

magnetic, unul în raport cu celălalt.
• Șeful lor s-a așezat și a spus, jocul spațiului s-a schimbat. Acest tip a 

descoperit gravitația. Și foarte repede NASA oprește propulsia reactivă.
• Dar ei nu s-au maturizat suficient, pentru a înțelege funcționarea plasmei.



Gradientul câmpurilor în reactoarele disc
• Ceea ce tu trebuie să înțelegi, este că nu există  doar acesta care trage,                                                                        

ci-l ai și pe acesta care împinge.
• Și în același timp, acest tip trage, în timp ce acest tip împinge. 

( cele patru forţe din interacţiunea a două plasme)        
• Iar magnetul nu zboară, el se echilibrează.
• Dar când lucrezi cu discuri plasmatice, trebui să înțelegi că poți crea 

câmpuri MaGravs, unele în raport cu celelalte, și atunci poți controla zborul, 
poți controla evacuarea Gans-ului plasmatic din el, ceea ce înseamnă 
că-ți permite să creezi viață.

• Dacă urmărești și înțelegi viitorul, incubatorul care careează viață, nu are                                                               
nevoie decât de ARN.

• Și dacă poți găsi două ARN-uri de diferite intensități, într-o dimensiune 
sau în alta, vei crea viață  și o vei controla.

• Multe rase din spațiu fac asta.



Bazele magnetismului și gravitației
• Șandor: - Când ați explicat despre bazele magnetismului și gravitație, dacă vorbim despre 

diagrama, Intensitate versus Distanță, și avem originea în punctul A și un alt punct B la o 
anumită distanță, sau la infinit, sau oricum.

• Dacă am înțeles bine, componenta gravitațională, care este exponențial mai puternică înspre 
punctul central A de aici, ea devine exponențial tot mai slabă cu cât se îndepărtează.

• În același timp, avem o componentă magnetică, 
care merge în sens opus.

• Ea este tot mai puternică cu cât se îndepărtează 
față de punctul central. Este corect?

• Dl Keshe: - Am spus că depinde de intensitatea 
punctului de observare B.

• Șandor: - Da. Deci B este punctul de observare.
• Bine. Deci acum, să spunem că în punctul unde 

acestea două se potrivesc în intensitate, în acel punct putem avea o barieră, manifestarea 
unei bariere, o suprafață.

• Dl Keshe: - În mare măsură. Dar aceasta ca și intensitate a câmpului plasmatic.
• Uneori, în tehnologia spațială, noi numim aceasta referință de punct zero, deoarece este 

singurul loc unde putem face comparație cu fiecare parte, pentru ambele, Magnetic și 
gravitațional.

• Șandor: - Înțeleg. Deci, pentru a putea schimba intensitatea punctului de manifestare, 
putem manipula fie gravitaționalul sau Magneticul, într-un asemenea fel, încât să facem ca 
acest punct de echilibru, de diferite locuri.



Bazele magnetismului și gravitației
• Dl Keshe: - Vezi tu, dacă aș fi fost tu, aș fi desenat poate corect,
• Tu atingi un punct aici, în acest fel, în timp ce aici mergi în acest fel.
• Când atingi un punct aici, ai o altă parte.
• Șandor: - Nu am văzut aici și acolo. A ajuns târziu. 
• Dl Keshe: - Da, acesta este punctul.
• Nu treci prin punctul zero, dar în același timp se întoarce din nou                                                                                 

în sus.
• Logaritmic este la fel, sau dacă vrei să o fac în acest fel.
• Acestea le vedem, de exemplu dacă luăm bateria pe care Armen a arătat-o, ai un punct de 

conversie a energiei, unde energia cade din nou.
• Mulți dintre voi ați văzut pozitiviul și negativul acesteia.
• Căderea și creșterea de aici, vei descoperi că comută plasma.
• Depinde care este sursa de referință.
• În tehnologia plasmatică, nu avem punct de singularitate și punct de start, unde nu mai este 

nimic, acolo este permanent ceva.
• Șandor: - Deci va trebui să avem două puncte în spațiu, 

pentru a avea ambele, Magnetic și gravitațional.
• Unul relativ la celălalt, deoarece...
• Dl Keshe: - Ambele puncte, au ele însele MaGravs.
• Este ca un om ce înoată în apă, într-un vas cu apă, iar el este 

chiar în mjloc. Fiecare direcție este la fel.
• Șandor: - Adică doar distanță, fără direcție.
• Dl Keshe: - Mai mult sau mai puțin.



Bazele magnetismului și gravitației
• Șandor: - Vreau să spun direcție în spațiu.
• Iar noi definim doar distanța față de pucntul de referință, și nu direcția și unghiul.
• Dl Keshe: - Da. Trebuie să te uiți la intensitate de fiecare parte, pentru gravitațional și 

Magnetic.
• Dacă tu poți, dacă tu poți, să te joci cu Magneticul împotriva gravitaționalului, și cu 

gravitaționalul împotriva Magneticului, tu obții punctul de rotație perpetuă.
• Șandor: - Putem schimba, sau putem schimba punctul de manifestare al barieriei, dacă 

schimbăm fie componenta gravitațională, fie cea Magnetică?
• Astfel, încât să o putem muta de exemplu aici pe linia punctată am schimbat Magneticul, 

gravitaționalul este la fel, iar acest pucnt este diferit aici, și avem un alt nivel al intensității 
unde bariera este gata.

• Putem compara asta, pentru o înțelegere mai ușoară, mă gândesc la atelierele de lcuru 
pentru copii, cu un balon cu aer, care are o barieră, bariera B, a cărei poziție depinde de 
elasticitatea nu exact de elasticitate balonului, ci de presiunea din interior și de cea din 
exterior?

• Dl Keshe: - Da. Vezi tu, în tehnologia plasmatică nu avem acestea.
• Nu te întoarce la materie, pentru a încerca să confirmi ceva din                                                                             

plasmă.
• Șandor: - Mă gândeam să încerc să găsesc un model pentru                                                                

a explica mai ușor oamenilor, ceva ce nu poate fi văzut.
• Dl Keshe: - Da, înțeleg asta, dar trebuie să-ți amintești, trebuie să înțelegi, că atunci când  

faci o asemenea definire a înțelegerii, încearcă să pui de ambele părți gravitaționalul și 
Magneticul, precum și dimensiunea câmpului tangibilității.



Bazele magnetismului și gravitației
• Șandor: - Am înțeles, niciodată nu avem doar un singur câmp.
• În acest Univers, întotdeauna avem alte câmpuri relativ la ele, este  un mediu în care ambele 

interacționează.
• Presiunea din interior cu cea a mediului exterior, de exemplu.
• Trebuie să schimb condițiile, pentru a schimba forma , intensitatea, indiferent de ceea ce este 

utilizat în acest balon, pentru demonstrație.



Bazele magnetismului și gravitației
Înţelegerea mea personală

• Avem o plasmă cu centrul în 0. Intensitatea câmpurilor  magnetic şi gravitaţional, de sens 
contrar, le reprezentăm în modul, pentru a le putea compara.

• În centrul plasmei şi magneticul şi gravitaţionalul au intensităţile maxime dar gravitaţionalul 
are intensitate mai mare. 

• Ambele îşi reduc intensitatea, exponenţial, pe masură ce se depărtează de centru.
• Faptul că magneticul şi gravitaţionalul se egalizează, la un moment dat înseamnă că 

reducerea intensitaţii se face diferit şi anume  gravitaţionalul scade mai repede.
• Astfel cele doua curbe se intersecteză în acel punct de echilibru, întern al plasmei, ce  

constituie locul de manifestare în fizicalitate.
• Diferenţa intensitaţilor ne da rezultanta MaGrav (verde), care trece prin zero şi schimbă de 

sens în punctul de echilibru.



Bazele magnetismului și gravitației
Înţelegerea mea personală

• Dacă considerăm plasma în mediul ei, având mai multe plasme în jur la distanţe diferite, vom 
avea o rezultantă magnetică şi gravitaţională pe fiecare direcţie plecând din centrul plasmei 
noastre. 

• Pe fiecare direcţie vom avea câte un punct de echilibru , la intersecţia curbelor MaGravs, 
ceea ce numim Barieră Coulomb, iar totalitatea punctelor vor descrie Magnetosfera plasmei. 

• Dincolo de Bariera Coulomb vor fi mai puternice magneticul plasmei şi gravitaţionalul 
rezultantei mediului, astfel că oricare corp, pentru a trece de această berieră va avea nevoie 
de o energie suplimentară. O dată străpunsă bariera, cămpurile gravitationale ale plasmei şi 
campurile magnetice ale rezultantei mediului sunt mai puternice şi corpul va fi atras spre 
centrul plasmei, indiferent care ar fi ea, Pamantul, Sistemul Solar, atomul….



Detaşarea de fizicalitate
03:09:12 - 03:15:13

• Carolina: - Este doar o curiozitate, poate pentru a ușura acel tip de frică (de spaţiu) a multor 
oameni?

• Poate fi aceasta creată, pe această planetă, încât ei să meargă și să simtă, să experimenteze, 
să se eleveze, să guste acel fel de schimbare, fără ca practic să meargă în spațiu?

• Ca și cum ai merge la Universitate, pentru a învăța, pentru e evolua, pentru a crește, pentru a 
înțelege, pentru a simți. Putem noi crea acea condiție prima dată pe planetă, înainte ca ei, 
prin propria lor alegere liberă, să facă saltul și să plece afară?

• Este asta posibil?
• Dl Keshe: - Mulți dintre noi o pot face și uneori o faceți, iar frica de a fi în acel punct, 
• ne aduce înapoi în dimensiunea fizicalității.
• De acea visăm. Visul este o conexiune între lumea fizicalității și cea adimensională, creată 

de activitatea Sufletului.
• Noi toți o facem, dar suntem ignoranți. Și putem sta în acea dimensiune.
• Și vă puteți muta afară din, și să faceți parte din.
• Uitați-vă la fizicalitatea voastră, este acolo. Dar ce voi face cu acest lucru de aici?
• Am reușit să fac asta de mic copil, stăteam în afara fizicalității mele și nu știam ce să fac cu 

acest tip?
• Este aici, așa că voi merge înapoi în el.
• Desprinderea apare, știind că parte din voi, ceea ce eu numesc Sufletul fizicalității, este cel 

care vă trage în corp.



Detaşarea de fizicalitate
• Când Sufletul fizicalității nu mai există, ceea ce noi numim momentul morții, noi devenim 

asta.
• Dar voi o puteți face, și multă lume o face, de multe ori.
• Dacă deveniți conștienți de asta, vă aflați în afară, sunteți cu alte Suflete și vă vedeți propria 

fizicalitate, ei văd fizicalitatea oamenilor din jurul vostru și vă aflați încă în Sufletul vostru.
• Este foarte ușor de făcut. Ea apare din detaşare. Dar am făcut un angajament cu el, să am 

grijă de el până când la un moment dat, el decide să se separe de mine, nu eu de el.
• Am făcut asta de când eram foarte, foarte tânăr. Stăteam afară din fizicalitate, nu mai eram 

legat de ea.
• Dar ea există, și conform legii, Sufletul nu se poate separa de fizicalitate.
• Fizicalitatea trebuie să ajungă să se separe ea singură de Suflet.
• Și când stați acolo, o vedeți, este acolo, doarme, se răsucește, este praf și nu are nimic de a 

face cu mine.
• Este ca un parazit care s-a agățat de mine, până când el decide.
• Chiar dacă parțial, eu ating, eu primesc de la el.
• Desprinderea de fizicalitate este foarte ușor de realizat, când ești complet detașat de a ști că 

este doar o spațiere.
• Prima dată când se întâmplă este înfricoșător, deoarece credeți că nu este posibil.
• Dar pe măsură ce o stăpâniți, o înțelegeți, sunteți parte din ea.
• Eu mă pot întoarce la o vârstă fragedă, la 6,7,8 ani.
• Nu puteți face, ceva ce pentru mine este natural.
• Chiar de la această vârstă mi-am văzut fizicalitatea în pat sau în alte părți, dar nu m-am gândit 

la ce se întâmplă.



Detaşarea de fizicalitate
• Să stau împrejurul ei, să fiu sigur că este în siguranță.
• De aceea sunt cam 24 de ore sunt ca și mort, însă sunt acolo, trebuie să înțelegeți asta.
• Multe Suflete-mi spun: De cei dai această tehnologie?
• Deoarece eu nu am nici un atașament.
• Este doar o cunoaștere ce este cu mine, iar eu doar o transmit mai departe.
• Și orice fizicalitate decide că vrea să scape de abuzurile acestei instituții pe care o numim 

planeta Pământ, atunci renunță și poate pleca.
• De multe, multe ori, este prea greu să fiu aici, nu există nici un atașament.
• Lucrurile vin, când trebuie să fii acolo, să vezi lucrurile întâmplându-se, pentru a exista.
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