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Conform înţelegerii pe care o am în acest moment

https://www.youtube.com/watch?v=gcym1j53g2Q


Atelierul 249 al Căutătorilor de Cunoştiinţe
https://youtu.be/Olk2jgqOVHY?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=1601

Dezvoltarea spaţială a agriculturii
00:26:40 - 00:33:59

• Dl Keshe:
• Până acum, ați luat Gans-urile, ați udat cu ele solul și ați cultivat ceea ce ați cultivat.
• Când am fost implicați în a sprijini o națiune, cu agricultura, un fermier nu poate merge să 

ude solul în fiecare zi.
• El însămânțează și este la mila lui Dumnezeu, dacă sunt zile ploioase în fiecare an, atunci are 

ce recolta, altfel va suferi.
• Așa cum știți, noi avem ca fundament tehnologia spațială, iar Pământul are un spațiu.
• Când avem terenuri agricole, poate de 200-300 metri pătrați, nu le puteți uda manual, de 2-3 

hectare devine și mai dificil, iar la dimensiuni și mai mari este aproape imposibil.
• Aplicarea tehnologiei Fundației Keshe, nu înseamnă ca voi să luați un vas și să udați totul, 

fiecare câmp.
• Acum ajungem la adevărata aplicare a tehnologiei, dezvoltarea spațială, dezvoltarea 

energetică spațială.
• Ce înseamnă asta? Noi utilizăm spațiul de deasupra uscatului, pentru a cultiva.
• Dacă este un an ploios, fermierii obțin recoltă. Dar ce înseamnă această recoltă? Ploaia aduce 

apa, din care majoritatea se evaporă și ajunge înapoi de 
unde a plecat.

• Dar în acest proces, ceva Azot și orice mai ajunge, este 
convertit pe cât posibil în proteine, sau în orice altceva 
ce acea plantă face.

https://youtu.be/Olk2jgqOVHY?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=1601


Dezvoltarea spaţială a agriculturii

• Cu noua tehnologie spațială, noi o numim spațială, deoarece schimbăm spațiul, solul și ce-i 
deasupra lui.

• În acest fel, nu mai trebuie să irigați, faceți treaba a ceea ce
reprezintă procesul creației.

• Știm ce sunt plantele, doar proteine. Deci una din condițiile
principale este să creați abundența D-lui COHN.

• În acest proces, ceea ce practic faceți, voi creați un nou mediu.
• Sunt diferite moduri de a o face, așa după cum ați văzut în unele teste pe care le-ați făcut.
• Agățați sticle, dar cât de multe sticle puteți agăța, pe hectare de pământ?
• Sau creați noi sisteme de sateliți, prin care să furnizați Gans-ul şi permiteți conversia.
• Acest sistem, în estimarea noastră, poate acoperi distanțe de 10Km.
• Dar de această dată, voi creați disponibilitatea aminoacidului.
• Asta este ceea ce plantele au nevoie. 
• Ele îl absorb, și în procesul de absorbție, prin interacțiune cu 

Oxigenul și Hidrogenul, își creează propria apă, propria umezeală.
• Azotul și Carbonul intensifică puterea de creștere și parțial aminoacidul absorbit.
• De aceea nu mai aveți nevoie de atât de multă apă.
• Deci următorul pas în agricultură, îl reprezintă schimbarea mediului de deasupra terenului.
• Dar frumusețea noii tehnologii a culturilor agricole, o reprezintă faptul că nu trebuie să 

schimbați nimic, pentru a trece de la o sămânță la alta, dacă recoltați grâu, data viitoare 
recoltați varză și ele toate au nevoie de aminoacid și de nimic altceva.



Dezvoltarea spaţială a agriculturii

• Este aceiași ploaie. Dar în acest proces, ceea ce acum reprezintă parte din sol, va intra în joc.

• Deoarece mineralele din sol, decid ceea ce poate crește cel mai bine.

• Asta nu mai este o problemă deloc. Deoarece voi decideți, ca pe acest teren, la ceea ce este 
în pământ, voi doar adăugați ceea ce este nevoie și este perfect.

• Deci voi atașați aminoacid la ceea ce solul din acea zonă produce.

• Puteți cu această nouă tehnologie să schimbați condiția, puteți 
cultiva grâu acolo unde niciodată nu a crescut grâu, sau alte                                                                                     
plante care niciodată nu au crescut acolo.

• Unii dintre voi aveți o problemă cu: Ce ne facem, că asta e valabil doar pentru ceea ce crește 
pe pământ. Ce vom face cu rădăcinoasele ce cresc în pământ? Cartofii, ceapa și celelalte.

• Nu este nici o problemă. 
• Mergeți deasupra locului și tot ceea ce trebuie să faceți, este să faceți găuri, la diferite 

distanțe.
• Câmpurile vor interacționa.
• Cartofii voștri, frunzele de pe pământ, câmpul pământului,                                                                                        

ambele ies afară.
• O cantitate foarte mică în reactoare sferice, va crea o condiție.
• În trecut voi înmuiați semințele, dar pentru rădăcinoase, veți 

descoperi că găurile reprezintă una din modurile cele mai eficiente.



Dezvoltarea spaţială a agriculturii

• Depinde unde puneți vasele și adâncimea, prin care veți acoperi zona.

• Asta a fost realizată, și are un efect uimitor.

• Schimbă recolta de 2 la 5 ori.

• Nu contează că recoltați de deasupra sau de dedesubt.

• Acestea sunt noile moduri prin care noi schimbăm condițiile. 

• Munca pentru schimbarea agriculturii intră în joc.



Alimentaţia şi medicina spaţială
00:33:59 - 00:40:45

• Pe durata situaţiilor de urgenţă, a cutremurelor de pământ, dezastrelor naturale, uraganelor, 
cum am văzut în Caraibe, oamenii așteaptă hrană și medicamente.

• Din nou, dacă înțelegeți procesul, sateliții spațiali pot foarte ușor fi instalați.

• Fundația Keshe o va face în timpurile ce vor veni, pentru a le avea pregătite pentru cazurile 
de urgență. Prin poziționarea reactoarelor satelit putem hrăni oamenii, putem furniza 
medicamente conform cu ceea ce este nevoie. 

• Medicină țintită, furnizarea țintită a energiei.
• Ceea ce încercăm să vă arătăm, este noua tehnologie dezvoltată 

de Fundația Keshe China, în cooperare cu oficialii Chinezi.
• Toate ultimele modele, toate ultimele tehnologii, din dezvoltarea 

spațială pentru agricultură, va fi furnizată Chinei.
• Ca în timp de dezastru, oricine de prin văi și de pe dealuri, de pe râuri, din oceane și mări, să 

nu trebuiască să aștepte, toți vor fi acoperiți instantaneu.
• Ființa umană este exact ca și un copac, cum să creăm mediul, care să creeze proteina care 

poate fi absorbită.
• Rănirile, infecțiile, toate pot fi rezolvate. 
• Asta este ceea ce în următoarele 12 luni, Fundația Keshe va furniza.
• Canale adecvate de cunoaștere și distribuire a cunoașterii.
• Sunt un număr de soluții care vor trece prin noua tehnologie spațială a Fundației Keshe.



Alimentaţia şi medicina spaţială

• Așa cum am spus, una din cele mai mari probleme pentru națiunile mari, o reprezintă 
hrănirea populaţiei.

• Dacă este nevoie de 1000 de tone de cereale, pentru a hrăni, 
să spunem 10000 de oameni.

• Atunci când putem realiza condițiile de mediu la nivel național, 
1000 de tone vor hrăni 1000000 de oameni.

• Deoarece surplusul va veni din poziționarea spațială, iar acum hrana nu va mai fi esențială, ci 
devine o plăcere.

• Putem furniza medicamente în același fel. 
• Deci într-un fel, noi luăm controlul hranei din mâinile națiunilor.
• Aceasta este parte a programului: "O Națiune".
• Foarte curând vom anunța, alăturarea și cooperarea națiunilor.
• Acest tip de tehnologii vor face acoperirea imediat, nu este tehnologia care va veni, ci este o 

tehnologie completă, iar noi o vom furniza.
• Ați văzut un exemplu a acesteia, într-un mod foarte diferit, ca și aplicaţie militară, când Rușii, 

pe 15 Mai, au luat controlul navei Americane, doar zburând pe deasupra ei.
• De această dată nu vom zbura pe deasupra navei, ci ne vom poziționa pentru a hrăni.
• Tehnologia aparține Fundației Keshe, iar noi o utilizăm, extrem de eficient pentru a schimba 

cursul.
• Eradicarea foametei, este una din prioritățile principale ale Fundației Keshe.
• Deoarece în acest fel, națiunile vorbesc.



Alimentaţia şi medicina spaţială
• Schimbarea cursului aplicațiilor de sănătate, este momentul când națiunile vorbesc.

• Noi configurăm bazele într-o singură națiune, dar prin colaborare cu națiunile prezente.

• Cei ce vă aflați în zona de cercetare a tehnologiei spațiale, extindeți-vă cercetarea pentru a 
vedea, cum să folosiți un reactor fără motor, deoarece, cu el, erați limitați la câmpul magnetic 
al motorului.

• Cu noul sistem pe care l-am arătat, ca un sistem dinamic de curgere, 
crește-ți plante în grădină și vedeți cum cresc.

• Extindeți-l la pescuit, extindeți-l la îngrijirea animaleior.
• Nu trebuie să vă bazați pe hrănirea omului cu hrană (fizică),                                                                                    

deoarece-i puteți transfera energia.
• Acesta este modul în care veți fi hrăniți în spațiu.
• Noi luăm câteva kiwi și cartofi, doar în cazul apropierii Crăciunului,
• Dar cunoașterea există, și putem reproduce cartoful, exact așa cum este el.
• Dar nu vom merge cu acest proces, deoarece furnizând energie direct Sufletului omului, 

poziției fizice de integrare a masei totale a corpului omului, voi vă alimentați și-i alimentați.
• Vom mai avea gură, pentru a ne putea bucura de cartof?
• Sau avem emoția acesteia, a acelei ce este, noi absorbim energia a ceea ce avem.
• În săptămânile ce vin, dezvoltarea tehnologiei spațiale, ia un nou curs, și noi o facem, sau voi 

o faceți.
• Nimic, în direcția cunoașterii nu s-a schimbat.



Aplicaţiile noii etape în tehnologia plasmatică
00:40:45 - 00:48:01

• Dacă vă uitați la bila luminoasă de săptămâna trecută, la formă, la model, la modul cum 
luminează, ar trebui să vă dea multe informații despre ea.

• Noi avem  becuri în casă, avem lumini, fascicule laser și  nu vedem acest tip de performanțe.
• Dacă vă uitați la această lumină, înțelegeți că este un nou joc, un fenomen nou, este o nouă 

înțelegere a tehnologiei.
• Și ceea ce nu ați observat la sferă, lumina din sferă, marimea ei, este dictată de sferă.
• Dacă puteți muta această sferă (extinde raza sferei), lumina ar fi acolo ca și un Soare.
• Noi întotdeauna am energizat pentru a opri, de această dată energizăm                                                                     

din interior şi mediul dictează. 
• Inversând într-un fel, mergând spre centru, spre Suflet.
• Modul în care hrănim Sufletul, va permite ceea ce lumina dictează.
• Aceasta este o lumină naturală. 
• În interacțiune cu corpul omului, sau cu planta, va da ceea ce planta are nevoie, pentru că 

conversia este deja făcută.
• Nu există nici o căldură, cu excepția transmutării și tranziției câmpurilor magnetice.
• Cu această tehnologie, pentru cei dintre voi care înțelegeți, un nou ciclu, o nouă cunoaștere 

a fost dezvăluită.
• Acum, aveți suficientă încredere să preluați controlul.
• Înțelegeți cum ați creat, nu rotația lichidului, ci rotația plasmei.
• Stând între două sfere, vedeți că vă ajută cu durerea sau cu cancerul.
• Deci aceste câmpuri trebuie să meargă undeva.
• Deci aceste câmpuri sunt la fel ca și cele din reactor, se rotesc undeva.



Aplicaţiile noii etape în tehnologia plasmatică

• Ce trebuie să faceți, în special în centrele de cercetare, este să utilizați aceste sisteme 
dinamice fără Gans, fără Gans lichid, și să le puneți unul în fața celuilalt și să observați ce 
colectați, dacă căutați confirmarea existenței acestora. Apă...Vitamine...Minerale...

• Avem un drum lung de urmat, nici unul dintre voi, nu a reușit până acum,                                                                 
să confirme producerea de vitamine, sau transferul energiei egale cu                                                                             
a vitaminelor.

• Trebuie să avem încredere în modul cum aceste energii sunt transferate 
și cum pot fi acestea absorbite.

• Ați sta aici câteva zile, și să observați cât de multă vă îngrăşaţi?
• Sau ați sta aici și veți pierde în greutate? Câștigarea și pierderea în 

greutate în acest sistem, este foarte ușoară.
• Deoarece voi luați doar ceea ce aveți nevoie, iar corpul, în acest proces, 

pe măsură ce ia ceea ce nu are nevoie, le arde în el însuși.
• Am intrat într-o nouă înțelegere, cu alte oportunități şi alte posibilități, 

dincolo de imaginația voastră.
• Am văzut, cu reactoarele, cu ceea ce numim cupa și portocala.
• Acum, această portocală este dinamică, și transportă totul, iar această apă 

este corpul omului, fie partea emoțională, fie partea fizică.
• Am văzut la prietenii Chinezi, care au băut apă câteva luni, fără a mai avea                                               

nevoie de hrană.
• Aceasta a disparut, era moda veche.



Aplicaţiile noii etape în tehnologia plasmatică

• Noua tehnologie plasmatică, vă hrănește sute de ani în spațiu.
• Vă va schimba caracterul, vă va schimba comportamentul, va schimba                                                                         

Sufletului omului, culoarea ochilor? Totul este posibil.
• Vă va eradica bolile moștenite, defectele genetice? Totul poate fi acum făcut.
• Deoarece putem pune în ordine, baza structurii ADN și ARN a omului.
• Deoarece avem un sistem echilibrat, care le poate hrăni pe ambele.
• ARN-ul transportă câmpul electric și magnetic,  ceea ce noi numim câmp electromagnetic în 

stare materială, dar în condiția plasmatică a câmpurilor plasmatice, a întregii informații, a tot 
ceea ce Sufletul omului trebuie să producă.

• Îl putem corecta, putem adăuga la acesta, încât să se schimbe.
• V-am arătat săptămâna trecută, noile reactoare.
• Ne oprim, poate săptămâna viitoare, poate la o săptămână după, avem nevoie de mai multe 

informații.
• Așteptăm ca un număr de oameni și grupuri să facă teste pentru a prinde din urmă.
• Și astfel, în acest proces, noi trebuie să înțelegem, nu are nici un rost să alergăm atât de 

repede doar ca să știm mai mult, noi am știut asta tot timpul, de mii de ani.
• Acum, centrele de cercetare lucrează. 
• Încep să creeze condițiile.
• Avem nevoie de acest timp, avem nevoie de această perioadă, ca să configurați și apoi să 

mergem mai departe.
• Noi permitem o expansiune mai mare a cunoașterii, dar trebuie să fim capabili să înțelegem 

și să vedem că cunoașterea câștigă încredere, că funcționează și că există.



Obţinerea celor două mişcări dinamice ale plasmei
01:21:03 - 01:43:59

• Gunther, în Q&A: - Lumina plasmatică este similară cu aurora boreală?
• Dl Keshe : - Nu știu, ai văzut-o! Ce crezi? Ai văzut oglindire în lumina polară?
• Dacă te vei uita la aceste lumini pe care le vezi în aceste sfere, sunt ca și o oglindă. De ce? 
• De ce o lumină devine propria ei oglindă?
• Ce știm noi despre oglindă?
• Nu doar că vedeți lumina, dar în secunde vedeți imaginea în oglindă a luminii, 

vedeți reflexii în oglindă.
• Acesta ar fi trebuit să vă dea multă cunoaștere, multă înțelegere, că în acesta 

există un alt sistem dinamic, care este ca un mercur în spatele vasului,                                                                           
dar într-un sistem dinamic.

• Acesta este modul în care veți obține nava spațială argintie, deoarece reflexia                                                
luminii din spate, creează iluzia fizicalității din față.

• Aceasta este ceva ce cred că mi-a scăpat în toate lecțiile mele și tot timpul m-am gândit, dacă 
ar trebui să vă învăț sau nu.

• Aceasta este pielea omului.
• Interacțiunea câmpurilor acestora trei, duce la crearea                                                                                  

manifestării fizicalității.
• Dar pielea omului, și întreaga structură a omului, pe care omul                                                                                      

niciodată nu a înțeles-o, are o mare problemă. 
• Îl înconjoară pe el însuși.



Obţinerea celor două mişcări dinamice ale plasmei
• Și această structură care-l înconjoară, creează o caracteristică specială,                                                              

centralizarea Calciului.
• Acum dacă faceți un pas într-o altă direcție, ceva foarte ciudat se întâmplă.
• Acesta devine primul, acesta devine al doilea strat, iar al treilea strat este aici.
• Dar fizicalitatea trebuie să apară aici.
• Conținutul pielii omului, este creatorul organelor interne ale omului.
• Pielea de la nivelul stomacului, nu este aceiași piele de la nivelul brațului.
• Pielea de pe stomac dictează nu prea multe coaste, ci o condiție bogată                                                                          

în lichide în stomac.
• Condiția pielii brațului, creează un os central, și celelalte.
• Deci aceste trei straturi, nu creează numai pielea omului ci crează                                                                                                       

şi ceva în interior aici, încât cele trei straturi au şi alte straturi,                                                                   
Magnetic și gravitațional.

• Dar este un caz în care ceva foarte ciudat se întâmplă, acum structura osului                                                                    
este în afară, și alte părți sunt în interior, creierul omului. Dar în același timp,                                                       
permite Calciului, care este mai subțire, să existe împrăștiat.

• Dar dacă vă uitați, este din nou ceva foarte ciudat aici,  pielea omului, prin                                                            
interacțiunea ei, dictează crearea Calciului la exterior (imediat sub piele).

• Dincolo, această piele, prin interacțiunile dintre straturi, dictează Calciul din                                                              
interior (în centru).

• Deci, chiar dacă arată ca și cealaltă piele, are câmpuri MaGravs diferite, care 
trage Calciul spre exterior, îl menține și când nu-l mai poate menține, 
Calciul plouă înapoi și devine sămânța creierului.



Obţinerea celor două mişcări dinamice ale plasmei

• Dacă omul înțelege asta, ar trebui să fie  foarte ușor pentru voi să decideți, dacă veți avea o 
navă spațială exterioară sau una interioară, dacă va fi solidă la exterior, sau o interacțiune 
moale.

• Aşa ceva voi nu ați putut face până acum, deoarece problema cu funcționarea reactoarelor 
cu motor, o reprezintă Cuprul.

• Este câmpul Magnetic al Cuprului, de la motoarele cu perii sau fără perii, asupra magneților. 
Ați avut o limitare, și nimeni dintre voi nu a putut înțelege.

• A existat o limitare în creație, deoarece acei magneți din motoarele dinamice, au dictat cel 
de-al treilea al patrulea strat exterior, în jos spre sârmele sistemului.

• Acum ați ajuns la un sistem dinamic, unde acesta nu mai există, iar jocul s-a schimbat.
• Acum totul este centralizat.
• Acum, cei dintre voi care lucrați cu sisteme dinamice, trebuie să renunțați la ele gradual.
• Creați sisteme paralele, care să se alimenteze reciproc. 
• Întoarceți-vă la înțelegerea lecțiilor mele.
• Raportul!
• Gradientul!
• Mulți dintre voi aţi văzut aceste sisteme, le-am prezentat săptămâna 

trecută, iar unii au derulat cadru cu cadru și au spus: O, acolo este o sârmă acolo, au pus ceva 
acolo unde este sârma!

• Ați făcut acest raport de 1 la 2000?
• Sau de fapt, această sârmă este cea de aici, 

iar aceasta este cea de aici?



Obţinerea celor două mişcări dinamice ale plasmei

• Nu aveți încă încredere, aveți încă nevoie să primiți mici surse de 
alimentare și descărcări electrice, dar le aveți acolo, noi v-am învățat 
și continuăm să vă învățăm.

• Ce se întâmplă dacă puneți sârma de înaltă tensiune aici (dreapta), 
și vedeți ce se întâmplă în acesta (stănga)?

• Dacă nu se observă nimic, înseamnă că câmpul este prea departe, 
aduceți-l puțin mai aproape, până când veți vedea că se aprinde.

• Acesta este Mosfeq iar acesta este sistemul. Se deplasează  Mosfeq sau  sistemul.
• Aveți Cupru, Zinc, Aur, Hrană, Răbdare și toate celelalte.
• Și dacă o faceți corect, atunci aveți câmpurile emoției Fericirii, Satisfacției, Furiei și toate 

celelalte.
• Unde doriți să vă mutați, de la Furie la Fericire, de la Cupru la Zinc, la Hrană, la Portocală?
• Acum putem juca acest joc, deoarece am depășit cel mai mare obstacol, aceste mici 

motorașe pe care le rotiți, agățate, acestea au fost greșeala, au fost piedica în calea 
progresului vostru.

• Dar a trebuit să treceți prin el pentru a înțelege. 
• Acum înțelegeți, acum că ați văzut rotația dinamică, și faptul că nu există motoare acolo, 

acesta este filtrul vostru, pe aici intra energia care se pierdea, aceste motorașe erau cauza 
dispariției energiei.

• Nu se putea dezvolta, voi o alimentați, iar motorul era celălalt canal.
• Acum ați înțeles știința, le îndepărtați.
• Un electron și un proton. Ei merg fericiți împreună.



Obţinerea celor două mişcări dinamice ale plasmei

• Aduceți-i un pic mai aproape, și vor merge mai rapid.
• Mutați-i un pic mai departe și vor merge mai încet.
• Acum nu mai există limitări, acum lucrați cu principiile Universului, nu cu micul motor al 

omului.
• Acum puteți înțelege cum schimbăm, cum s-a schimbat jocul, cum îl veți schimba voi.
• Eu întotdeauna spun, uitați-vă cum funcționează.
• Acesta este reactorul 1 iar acesta este reactorul 2. 
• Chiar dacă este mic, dar avem o întoarcere  înapoi a câmpurilor, 

altfel avem o pierdere a acestora.
• Soarele, Pământul.
• Mosfeq, reactorul.
• Sufletul omului, fizicalitatea acestuia.
• Nu există nici o diferență, acum că înțelegeți.
• Soarele, Pământul, nu au nici un motor care să le rotească.
• Dacă-l luați pe Saturn, câmpuri mai mici, intensitate mai slabă, obțineți Heliu și Hidrogen.
• Veniți mai aproape, Pământul, câmpuri mai puternice, Hidrogen, Azot.
• Dacă mergeți și mai aproape, obțineți elemente și mai grele.
• Nu este nici o diferență. Este doar faptul că până acum, am avut o scurgere din sistem, pe 

care nu ați putut-o menține, motorul era una din ele.
• O altă scurgere pe care o aveți sunt cablurile din perete.
• Acum cu acest sistem, dacă înțelegeți, acesta va merge, el devine un sistem Universal 

independent.
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• Aceasta este schimbarea, aceasta este dezvoltarea pe care ama dus-o în ultimele 2-3 
săptămâni, și pe care ați văzut-o, acum vedeți lumina.

• Dacă mergeți un pas mai departe, ați înțeles funcționarea Sufletului omului, 
pe care eu doar ce am explicat-o într-un mod foarte simplu.

• Ce am văzut și ce am arătat cu lumina?
• Prin interacțiunea câmpurilor, a Sufletului omului și a fizicalității acestuia.
• Ce intensitate alegeți în calea energiei, voi le numiți diferite chackre.
• Eu le numesc Hidrogen, Azot, Carbon, Oxigen sau altceva.
• Sau este invers.
• Acum înțelegeți. 
• Acum că am ajuns la un reactor independent, lumina strălucește.
• Acum nu este nimic care să-l oprească pe om să reproducă                                                                            

funcționarea Universului.
• Acum învățătura este completă.
• Ați avut o problemă, trebuia să câștigați încredere, trebuia să vedeți câmpurile, ați făcut 

bobine, acum ați făcut reactoare. Ascultați lecțiile din ultima săptămână. Când am arătat 
sfera. Am spus că dacă o desfaceți în două, plasma ar trebui să rămână.

• Dacă ați creat un sistem dinamic în sistemul vostru, 
nu mai aveți nevoie de sferă.

• Ați creat o lumină proprie, deoarece ea se alimentează singură. 
• Aveţi nevoi de o lumină care să strălucească, fără un container.                                                                             

Acesta este următorul pas al dezvoltării.
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• Dar nu îl veți atinge, până nu creați ambele dinamisme.
• Este foarte ușor de creat. 
• Dacă vă uitați, am făcut aceasta cu bobinele.
• La crearea bobinelor, am creat asta într-un mod ascuns.
• Același câmp când merge, același câmp când se întoarce, în această poziție                                                             

devine diferit, și creează un vortex.
• Câți dintre voi ați încercat vreodată să măsurați câmpurile de deasupra sistemului vostru 

MaGrav?
• Nu mulți dintre voi, și niciodată nu ați înțeles.
• Este o energie masivă.
• Aceasta este energia pe care o căutăm (de deasupra). 
• Nu cea de aici (din interior). Asta este ceea ce voi numiți antenă. 
• Acum puteţi lucra.
• Mulți dintre voi ați fost bulversați săptămâna trecută, cu palma și cu hârtia.
• Acum înțelegeți progresul tehnologiei.
• Poate unii dintre voi, veţi pune două sisteme MaGrav în această poziţie 

și vedeți, acesta creează o rotație în acest sens, acesta creează o rotație în                                                              
acest sens (în planuri perpendiculare).

• Și să vedeți dacă strălucește.
• Dar nu trebuie să strălucească, pentru a confirma existența rotației câmpurilor.
• Acum forțăm tehnologia spațială dincolo de înțelegerea omului, dar omul, căutătorii 

cunoașterii au fost educați suficient, încât să înțeleagă următorul pas.
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• Este vremea ca voi să vă mișcați, și să vă mișcați foarte rapid.
• Să aveți încredere în ceea ce faceți, că ceea ce faceți este corect.
• Creați mișcare. Dacă trebuie să o izolați pentru a o vedea, 

este problema voastră.
• Dar dacă înțelegeți legile generale ale fizicii, ale câmpurilor MaGravs, 

acest strat (mijloc) ar trebui să fie mult mai puternic decât aici (exterior).
• Aveți nevoie de un container? 
• Sau ca și atunci când mergeți în camping, luați cu voi un cuțit, tăiaţi două beţe și le frecați 

unul de celălalt, până când sar scântei și focul pornește, și apoi le îndepărtați după ce focul 
pornește, la fel este și cu aceste două bucăți de metal, trebuie să le frecați, până când creați,
fără a avea un container.

• Și puteți crea unul, iar când acesta este independent, poziționați-l acolo sau acolo,
și apoi faceți un altul acolo, apoi veți vedea nava spațială, 
formațiunea stea completă.

• De aceea, când vă uitați la nava spațială de pe cer, vedeți o lumină strălucitoare dar nu vedeți 
un container.

• Deoarece în acest fel a pornit. Și apoi se interconectează.
• Și conform intensității, se decid câmpurile însele.
• V-am spus că vă voi duce în tehnologia spațială, dincolo de imaginația voastră, și acum nu 

mai trebui să vă imaginați, deoarece acum o aveți pe masă.
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• Va funcționa, dacă combinaţi.
• Dacă creați asta  , și apoi creați asta.

• Aveți ambele și apoi veți obține lumina.
• Apoi o intensificați suficient, apoi o puteți ghida pe aceasta, 

mutați lampa, iar lumina va străluci.
• Înțelegeți cum au loc interacţiunile câmpurilor, cu acesta putem crea o 

rotație dinamică, cu aceasta puteți crea o rotație plasmatică plată, 
o combinație a lecțiilor trecute.

• Se creează câmpuri în această dimensiunea de aici,  iar acesta creează
câmpuri în această dimensiune.

• Și obțineți reactorul spațial, fără vreun container.
• A, am uitat ceva! Puteți presupune că am aici puțin Aur și apă aici, așa

cum s-a făcut în China?
• Voila! 
• Aceasta este hrana voastră.
• Nu este nici o nevoie de fizicalitate. 
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• Dacă măriți presiunea, reacția câmpurilor va fi preluată și veți obține şi fizicalitate.

• Nu mai trebuie să vă mai învăț, este în mâinile voastre.



Libertatea sufletului
https://youtu.be/Olk2jgqOVHY?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=7213

2:00:13 – 2:10:35

• Vernie: - Când elevăm sufletul omului şi omul devine paşnic şi manifestă pacea, sau când 
omul poate călători în diferite locuri,  fizicalitate lui se schimbă în diferite moduri, ca şi atunci 
când câmpurile Pământului se apropie de Soare  şi se produc materiale mai grele?

• Dl Keshe: - Da, la fel. Aşa îşi găseşte sufletul dimensiunea existenţei.
• Interesant este că în viitorul apropiat unii dintre voi vor face un test și acesta vă va aduce 

multe șocuri. Cu ceea ce veţi vedea pentru prima dată, unii dintre voi vor refuza existența, 
unii dintre voi vor fi afectaţi mental de cea ce veţi veda, iar  alţi vor eleva în dimensiunea 
existenței.

• Veţi face acest test pentru a vă testa pe voi, nu pentru a vedea.
• Elevând sufletul în înţelegerea procesului creaţiei, creând alte 

dimensiuni ale sufletului, prin eliberarea a ce este eliberat, 
veţi înţelege ceva nou.

• Ceea ce vă va șoca este acest lucru,  în raport cu acesta vă vedeţi
ca şi om, iar în raport cu acesta vă vedeţi ca pe o nouă creatură.

• Mulți dintre voi vor trece prin asta, pentru că atunci când intraţi
în dimensiunea spațiului, sufletul omului nu se schimbă, mediul este cel ce se schimbă și 
atunci vă întreabaţi sunt eu amândoi, sau sunt mai mult și cum am ajuns să exist  în ambele 
dimensiuni.

• Aceasta este ceea ce vă învăț de mult timp, omul se va schimba în dimensiunea mediului.

https://youtu.be/Olk2jgqOVHY?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=7213
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• Acum, că astăzi v-am învățat, condițiea plasmei libere fără container,                                                            
înțelegeți, este important.

• Vă vedeţi ca un om sau ca o nouă creatură? Sufletul este aceeași, 
interacțiunea cu mediu creează noua potrivire. 

• De această dată nu trebuie să mergeți pe Planeta Zeus pentru a 
vedea cum arătați, creați dimensiunea  Planetei Zeus în faţa voastră.

• Mulți dintre voi, în laboratoare, odată ce ajungeți la sisteme non-dimensionale, ne tangibile, 
dacă reușiţisă le obţineţi, vă veţi confrunta cu asta. Ceea ce veţi vedea este realitatea, nu o 
imagine.

• Atunci vei avea comportament animalic aici  și paşnic aici sau invers.
• Sau vei hrani sufletul omului la maxim, pentru a-şi găsi pacea în                                                                       

toate dimensiunile.
• V-am spus că sunt ca şi  Creatorul și vă pot învățați cât de mult 

puteți înțelege, este timpul ca omul să se matrurizeze. 
• Trebuie să înțelegeţi ce urmează să vină, să fie și trebuie să testați                         aici, pentru 

ca atunci cînd mergeţi afară să nu devină o problemă.
• Intensitatea minimă, trebuie să fie o intensitate pașnică, așa că trebuie să elevăm  sufletul 

omului că să fie tot timpul la (peste) minim, ceea ce înseamnă maxim din punc de vedere al 
păcii.

• Nu contează cum vă manifestați în fizicalitate.
• Procesul pentru a face „O națiune” din această planetă a început și asa o vom face.
• A fost cel mai mare regret pentru a vedea rezultatele alegerilor din SUA, în ultimele două zile.
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• Culoarea omului a pus omul în diferite poziţiii.  Acum rasismul a luat direct culoarea politică, 
aceasta trebuie să se oprească.

• Dacă nu oprim acest lucru foarte repede, se vedea același proces ca nazismul în 1930-1940. 
• Trebuie să înțelegeți cum vă va afecta, cum vă puteți descurca.
• Putem eleva sufletul omului la nivelul la care să nu mai existe nici o religie? 
• Pentru că omul devine suficient de înțelept pentru a înțelege procesul Crearţiei şi nu are 

nevoie de  nici un fel de intermediari falşi.
• Am promis să păstrez distanță faţă de Vaticanul întors înapoi la politică.
• Cea mai importantă parte a predării din ultimii cinci ani a fost să vă aduc în acest punct, 

lIBERTATE!
• Libertatea sufletului, așa cum este el, fără condiţia tangibilității. Şi acum o aveţi.
• V-aşi fi putut învăța acest lucru peste încă cinci ani, dar timpul este corect și oamenii de pace 

sunt în poziție.
• Așa cum am spus, omul va accepta acestă tehnologie din teamă de dispariţia sa, nu din 

frumusețea ei.
• Dar o fac atât de frumos că omul nici nu se va gândi la dispariţie. 
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