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1. Completarea unor părţi care lipsesc în cunoașterea științei actuale
00:48:23 - 01:24:44

• Dl Keshe:
• Trebuie să înțelegeți crearea și transformarea puternicei umbre a plasmei, încât să vă puteți 

centra și deplasa înaintea voastră, astfel ca atracția gravitațională
să vă poată trage înspre ea însăși.

• Voi o creați și apoi o utilizați pentru a vă poziționa pe voi înșivă, 
pentru a crea dimensiunea vitezei, pentru a crea dimensiunea
protecției câmpului gravitațional.

• Dacă înțelegeți, puteți crea umbra a ceea ce creați și ea devine 
ca un electron, protejând protonul.

• Acestea sunt tehnologiile, care aduc schimbarea condiției de 
viață, cum puteţi trăi în spațiu, atunci când aterizați. 

• Trebuie să creați spații, unde nu este nevoie să purtați haine. 
Este din nou vorba de poziționare, și poziționați sute de kilometri,
și aveți o utilizare gratuită a spațiului.

• În următori pașii pe care-i veți învăța, veți crea cu nava voastră spațială o zonă, unde oamenii 
vor trăi în acel spațiu. 

• Voi creați ceea ce va deveni o nouă planetă la care voi decideți
dimensiunea și suprafața.

• Crearea tangibilității pentru ca oamenii să fie capabili 
să înceapă viața.

https://youtu.be/CJTL3GsW89w?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=2909
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• Sunt multe, mult nave spațiale care trăiesc așa și când vă uitați în adâncul spațiului, ele arată 
ca stelele.

• Ele arată diferit, au o linie de comunicație, și funcționează
într-un mod foarte specific.

• Dacă vă uitați în partea Polului Nord, vedeți trei dintre ele, 
care s-au poziționat față de o a patra (care nu se vede). 

• Acestea nu sunt stele, sunt nave spațiale, care au reușit să
creeze tangibilitate la distanță.

• Alte două sunt pe linia ecuatorului. 
• Așa cum am spus, foarte recent, noi pregătim rasa umană pentru interfațarea directă cu 

spațiul și familia universală.
• Cunoașterea trebuie să fie transferată, încrederea trebuie dezvoltată, dar înainte de toate, 

umanitatea trebuie să învețe, că orice om vine din spațiu nu este Isus sau Buda, pentru că 
știu atât de multe, încât acum să devină guru.

• Asta este ceea ce noi, în Fundația Keshe, am oprit.
• Noi nu avem preoți și nu avem nici un templu, deoarece acesta este modul cum trebuie să 

învățați, cum să deveniți.
• Singurul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți, este cum interacționează, de ce dau, și ce vor să 

ia. Dacă-mi permit să dau, dacă-mi permit să iau.
• Care vor fi interacțiunile și ce ar trebui să văd?
• Am nevoie de ochii omului pentru a vedea sau am nevoie de Sufletul omului pentru a 

vedea?
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• În lecțiile trecute ați văzut discul și lumina, ați văzut lumina și apoi ați văzut ca o oglindă.
• Cum obțineți efectul de lumină şi de lumină în oglindă?
• Efectul de lumină apare atunci când lumina este mono, și nu ați creat

a doua divizare.
• Când ajungeți la efectul de oglindă, înseamnă că există un al doilea camp

ca intensitate în spatele acestuia, acesta creând reflexia și blocarea luminii,
pe care o vedeți ca propria ei reflexie.

• O sticlă este o sticlă, până când puneți mercur în spatele ei, și atunci reflectă lumina.
• Asta este ceea ce se întâmplă, în interiorul reactoarelor voastre şi este primul 

pas pentru crearea corpului navei voastre spațiale.
• Dar diferența este de această dată, că condiția  de manifestare este

în interiorul reactorului nu în afara lui.
• Vedeți lumina apărând în partea superioară, și în câteva secunde vedeți

ca o oglindire, nu există nimic acolo, dar o vedeți.
• Asta este din cauza creării a două câmpuri dinamice, unul în interiorul celuilalt, 

care blochează lumina celuilalt să treacă prin el, și o reflectă înapoi.
• Acesta înseamnă că există două câmpuri magnetice lucrând în interiorul 

sistemului, că ați obținut câmpul magnetic dublu, pe care trebuie să învățați, 
cum să îl controlați pentru a crea gravitație, ecranare și ceea ce numim magnetosferă.

• Această oglindire are o importanță semnificativă, înseamnă că cunoașterea Fundației Keshe, 
a atins punctul de maturitate a câmpului magnetic dublu.
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• Trebuie să înțelegeți cum puteți crea unul și să-l păstrați și pe celălalt, să creați acest efect de 

oglindire, crearea navei spațiale.
• Această navă spațială este undeva aici, iar câmpurile sunt aleatorii unele 

față de celelalte și acum unul trebuie să devină mai puternic decât celălalt.
• Și atunci veți obține câmpul Magnetic dublu. 
• Cel mai puternic, încercând să-l alimenteze pe cel mai slab, în acest fel

procesul pornește, poziționările din interacțiune vor crea cele trei straturi 
ale câmpurilor, de care aveți nevoie pentru crearea stării materiale.

• Este foarte multă cunoaștere în această imagine,
dar deoarece nu sunteți conștienți și nu înțelegeți,
interacțiunea câmpurilor, pentru voi este 
doar o lumină.

• În acest proces, unul duce la crearea celuilalt și
creează punctul de interacțiune, de echilibru,
și acesta conduce la manifestarea fizicalității pe care ați căutat-o.

• Asta se întâmplă în interiorul acestei sfere.
• Acum, cu noul sistem puternic, noi am depășit barierele.
• Sau trebuie să creăm un al doilea reactor în spațiu, și în timp...
• Deci, ceea ce trebuie să faceți este să creați un spaţiu timp, 

un al doilea reactor.
• Și apoi veți vedea, așa cum am făcut cu reactorul Iranian, unul va conduce, şi care anume 

depinde cum le încărcați, va interacționa, se va muta, iar câmpul MaGravs  al Pământului care 
este în apropiere va interacționa, și atunci voi veți dicta direcția de mișcare.
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• Voi ați trecut prin procesul a ceea ce eu am numit două sisteme dinamice, sau a două 
sisteme plasmatice, puse unul în fața celuilalt, sau în unghi (drept) unul față de celălalt.

• Acestea s-ar putea să nu vă dea ceea ce căutați, deoarece trebuie să
existe un raport diferit al intensitaţii.

• Dacă sunt la fel, ele vor crea doar un singur câmp.
• Trebuie să creați dinamisme diferite, încât interacțiunea celor două, 

va duce la crearea și interacțiunea plasmei dinamice.
• Am văzut la mulți dintre voi că puneți două sisteme MaGrav, 

opuse unul față de celălalt.
• Da, dar scoateți o bobină, sau adăugați două bobine.
• Cele două la fel, nu vă vor da prea mult.
• Dacă utilizați motoare dinamice, care vor crea câmpuri, utilizați un alt motor dinamic, care 

merge în acest fel.
• Întoarceți-vă la înțelegerea, dacă vă amintiți, a menținerii 

celor două mâini, una în fața celeilalte.
• Când le mențineți față în față, voi creați un sistem dinamic.
• Când țineți mâinile la 90 de grade, una în fața celeilalte, 

vă puneți mâinile ca atunci când vă rugați, dar la 90 de grade 
voi creați un câmp în interior, între cele două.

• Deoarece o mână creează un câmp în plan orizontal, iar cealaltă mână creează câmpul în plan 
vertical. Și dacă puteți controla intensitatea din cele două mâini, lumina va străluci între 
mâinile voastre.
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• De aceea omul se roagă în atât de multe feluri. Dar nu vedeți lumina și nu înțelegeți.
• Acum înțelegeți scopul.
• Când vă puneți mâinile opuse una celeilalte, voi creați practic 

acel efect al motorului.
• Când vă puneți mâinile, una împotriva celeilalte (la 90 de grade), 

voi creați un câmp direcționat în mijloc.
• Deoarece acesta se rotește în acest fel,  iar acesta se rotește în acest fel.
• În centru, creați un câmp dinamic.
• Asta este ceea ce v-am spus de multe ori, voi puteți furniza lumină, 

dacă înțelegeți.
• Dar trebuie să aveți o intensitate diferită în cele două mâini, 

care să creeze acel dinamism.
• Trebuie să înțelegeți această știință și nu doar să o copiați.

• 14.26
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• Este ceva ce am spus în lecțiile private, și ajunge înapoi la voi în lecțiile publice.
• Corpul omului este un ciclu de evoluție a omului.
• Dacă vă uitați, creierul este din două părți şi corpul vostru este tot din două părți.
• Iar în procesul de cunoaștere, știm că emisfera dreaptă lucrează cu partea stângă 

a corpului şi emisfera stângă lucrează cu partea dreaptă a corpului.
• Şi dacă să ne gândim liniștiți o secundă. Aici este Sufletul omului şi aici este 

inima omului.
• Dar există un pas mai departe.
• Există o parte lipsă din cunoașterea științei actuale, despre lumea Creației, care 

nu fost niciodată înțeleasă şi care, în special pentru doctorii noștri, va fi o 
uimitoare înțelegere.

• Întoarceți-vă la corpul omului la același proces, cei dintre voi care lucrați cu 
cunoștințe psihosomatice, trebuie să înțelegeți asta, este o parte esențială a                                                                        
muncii voastre.

• Este acesta un tipar al somnului? De ce dormim cicluri de câte 4 ore? Ce se 
întâmplă în următorul ciclu de 4 ore? De ce avem nevoie de două cicluri de câte 4                                           
ore pentru a dormi? Și de ce unii dintre noi pot dormi doar un singur ciclu?

• Foarte simplu. 
• Cei dintre voi care aveți cunoștințe despre corpul omului, cunoașteți că lobii 

plămânilor omului, lucrează câte unul într-un interval de timp.
• Când lobul stâng lucrează celălalt se odihnește și invers.
• Deci, acum înțelegeți, că orice ciclu al existenței vieții omului, este practic, 

colectiv, dictat de acesta.
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• Pentru 4 ore partea stângă doarme, pentru alte 4 ore partea dreaptă doarme.
• Ceea ce înseamnă că întotdeauna suntem treji.
• De aceea ne putem trezi pe timp de pericol.
• Și de ce practic , treceți prin întregul proces al trezirii după 4 ore și apoi să mergeți la dormit, 

reprezintă schimbarea din partea stângă spre cea dreaptă a creierului.
• Dar în acest proces, Sufletul omului este tot timpul, treaz și activ.
• Acesta a fost un mister al științei. 
• Acum îl înțelegeți.
• Când dormiți un singur ciclu de 4 ore, aveți nevoie, în loc de o pauză de secunde, o pauză de 

24 (20) de ore.
• Oamenii din punctele de putere, de la nivel guvernamental, lideri ai lumii, trec prin acest 

proces, deoarece Sufletul lor nu are încredere în oamenii care lucrează pentru ei.
• Mulți oameni dorm 4 ore,  noi funcționăm în acest fel ( inclusiv Dl Keshe).
• Asta este important pentru oameni ca și Dr. Rodriguez, dacă ați înțeles cum să utilizați 

prezența Sufletului omului tot timpul, pentru a schimba bolile.
• Pentru procesarea sănătății, trebuie să înțelegeți asta, trebuie să schimbați timpul, la durate 

diferite încât să acoperiți ambele părți. Unul din motivele pentru care unii dintre voi nu 
reușiți, cu doctorii care vă procesează, este pentru că nu ați înțeles ciclul de 4 ore.

• Deoarece pentru voi nu este important, dar el este vital.
• Deoarece același proces, dacă în fiecare zi, la ora 6 iau inhalatorul, eu acopăr doar un lob.
• Deci ce se întâmplă cu partea de boală care se află în celălalt lob?
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• Acum înțelegeți lipsa cunoașterii din știința fizicalității omului.
• Iar acest tipar al somnului, este piatra de temelie a întregii funcționări a omului.
• Durata în timp, și durata pauzei, trebuie să fie înțelese și atunci veți înțelege funcționarea 

Sufletului omului.
• Când vă treziți în miezul nopții și mergeți din nou la somn, întotdeauna se întâmplă la același 

moment, dar voi schimbați fără ca practic să faceți asta fizic, voi pasați funcționarea din 
partea dreaptă a creierului, către partea stângă a creierului, însă funcționarea Sufletului nu s-
a schimbat.

• Soarele nu-și schimbă intensitatea luminii, dacă sunteți pe partea cu Soarele sau pe cealaltă a 
Pământului.

• Asta este ceea ce trebuie să înțelegeți, în special cei dintre voi care dezvoltați sisteme 
medicale.

• Toate acele tricouri pe care le vedem, fabricate a Fundației Keshe din Italia, voi trebuie să 
considerați aceste lucruri. Prin schimbarea timpului și a duratei, în diferite poziții și timpi, voi 
atingeți întreaga totalitate.

• Căștile pe care le utilizați, dacă le schimbați poziția pe partea cealaltă, în următorul ciclu.
• Gestionați creierul atunci când este activ și utilizați atât de multă energie pentru reparare, 

sau utilizați partea creierului ce se află în stare de repaus și poate fi hrănit mult mai ușor?
• Asta schimbă multe lucruri pentru aplicațiile medicale și cele de sănătate.
• Apoi ne întoarcem la momentul când Sufletul se află pe punctul de a primi energie, astfel 

încât să poată hrăni fizicalitatea.
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• Nu se află , oare, la momentul de comutare?
• Dacă vreți să hrăniți omul, pe durata dezastrelor, nu veți trimite hrana tot timpul.
• Dacă vedeți că oamenii dorm la ora 11  și următorul ciclu este la ora 3, 

trimiteţi în intervalul cu 10 minute înainte și cu 10 minute după ora 3                                                                        
și apoi se trezesc la ora 7.

• Perioada de hrănire se concentrează în acest interval, pentru a hrăni                                                                   
Sufletul, iar Sufletul va avea suficient pentru o zi.

• Când vă uitați la boli, dacă aveți cancer la plămâni, la care dintre ei,                                                                         
mai mult?

• Și apoi alegeți ce parte trebuie să elevați, ca să acoperiți plămânul respectiv.
• Dacă plămânii sunt în funcțiune, ei primesc mai multă energie, 

deoarece trebuie să folosească mai multă, dar dacă o direcționați la                                                                                 
plămâni atunci când aceștia nu funcționează, ci sunt în perioada de                                                                        
odihnă, ei o pot absorbi și se pot repara.

• Savanții din America și din întreaga lume au arătat asta, atunci când 
puneți o inimă mecanică, lângă una normală, încât să preia presiunea 
inimii normale, inima se repară ea însăși, deoarece i-a fost îndepărtată                                                                                  
presiunea pentru 12 luni, mai mult sau mai puțin. Deoarece îi permite 
să se repare. Este același principiu.

• Deci, întoarceți-vă la esența Creației, dar de ce, de ce avem acest ciclu de 4 ore?
• Ajunge o parte a creierului la limita de energie maximă a Sufletului, și ajunge cealaltă parte la 

minimul acestuia?
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• Sunt cele două jumătăți ale creierului, cu Sufletul în interior, foarte asemănătoare cu un atom 
cu doi electroni?

• Este starea condiției inerte a Heliului, însă un spațiu în care să primiți atunci când aveți 
nevoie, energie și informație?

• Unul din lucrurile pe care lumea medicinii trebuie să le înțeleagă, este forma creierului 
omului.

• Dacă vă uitați, creierul este împărțit, deci această despărțitură, este locul pe unde putem 
hrăni Sufletul.

• De ce-l avem împărțit așa?

• 26.42
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• Un fenomen foarte interesant a apărut în RMN-ul chinezilor.
• Dacă vă uitați la fața celor din Vest avem doi ochi aşezaţi simetric, 

la chinezi un ochi este mai aproape de nas.
• Uitați-vă la emisiunile TV chinezești. 
• Le-am cerut doctorilor chinezi să cerceteze.
• Când vă uitați la un RMN a creierului, într-o anumită poziție 

pe linia ochilor din cap, la ochii normali, puteți vedea asta.
• La chinezi este diferit.
• Creierul este răsucit după poziția ochilor.
• Deci este poziția creierului este cea care dictează poziția ochilor.
• Ce înseamnă asta? Este această deviere o cale mai bună?
• Sau s-a schimbat mentalitatea chinezilor,  deoarece creierul trebuie să judece care este 

imaginea reală?
• Este acesta secretul care face chinezii să rămână supli, deoarece energia creierului pentru 

ochi, are un control direct pentru ceea ce corpul are nevoie?
• Acesta este parte din cercetarea pe care o desfășurăm în China.
• Este foarte interesant, și dacă înțelegeți asta, va afecta modul cum hrăniți națiunea.
• Și care este percepția. 
• De ce Chinezii cred în Yin și Yang?
• Deoarece înțeleg că poziția, undeva trebuie să ajungă la echilibru.
• Deoarece ei știu că echilibrul nu există în inovațiile omului.
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• Am ajuns de-a lungul timpului să înțelegem asta și a devenit parte a memoriei noastre fixe.
• Urmăriți doar canalele Chinezești, urmăriți ochii prezentatorilor.
• Veți vedea cele mai multe la femei, decât la bărbați.
• Este acesta un mod de a atrage atenția? 
• Și asta a condus la o altă dimensiune.
• Asta este ceea ce am explicat weekend-ul trecut, foarte recent:
• Nevoie de a fi satisfăcut, creează modificare genetică.
• Este foarte ciudat. Dacă veniți din Orientul Mijlociu, veți descoperi că există oameni păroși în 
• Orientul Mijlociu și femei fără, când veniți în Germania, vedeți bărbați cu păr puțin, dar femei 

cu mult păr.
• O mașină de bărbierit este bună uneori pentru coafat.
• De ce s-a schimbat obișnuința? Sau este vorba despre confirmarea poziției, deoarece femeile 

au preluat controlul?
• Masculinitatea vine odată cu starea mentală a omului?
• Acum trebuie să înțelegem psihologia omului, deoarece aceste lucruri în spațiu, dictează cum 

ne comportăm.
• Structura creierului chinezilor,  care reprezintă reflectarea Sufletului omului în interacțiune cu 

fizicalitatea acestuia, cea care creează oameni ce interacționează pașnic și care supraviețuiesc 
mai mult decât Americanii, a căror creier este complet deschis și răsucit, și într-un mod 
diferit?

• Vom vedea o rată de succes mai mare la anumite rase, care trăiesc în anumite medii din 
spațiu a caror reflectarea a Sufletului poate tolera mai bine mediul.
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• În spațiu, nu toți dintre noi putem trăi în aceleași condiții, doar pentru că suntem oameni.
• Compoziția aminoacidului chinezilor se va potrivi într-un anumit mediu și nu se va potrivi 

într-un altul.
• Nu contează cât de tare încearcă, ei nu vor fi capabili să se manifeste pe ei înșiși, dar cineva 

din Europa vă putea.
• Aceasta este partea tehnologiei spre care trebuie să mergem, să o înțelegem şi să o 

acceptăm.
• Acum voi înțelegeți că lumea științifică a tehnologiei plasmatice, aduce propria ei cunoaștere, 

proprii ei parametri, și trebuie să știm cum să fim deschiși. 
• Ne-a luat milioane de ani să ne înțelegem propria fizicalitate, iar acum trebuie să înțelegem 

fizicalitatea Sufletului omului.
• Nu va fi o călătorie ușoară, asta este ceea ce va veni, și care este practic deja aici.
• Noi trebuie să o înțelegem, cum să o aplică, cum să o utilizăm, cum să o dezvoltăm, încât să 

fie în folosul omului.
• Trebuie să facem pași spre deschiderea înțelegerii orizontului cunoașterii spațiului.
• Trebuie să devenim toleranți cu noua cunoaștere, și să nu rămânem blocați în condițiile 

altora.



2. Principiul dualităţii în funcţionarea omului şi a Universului

• Trebuie să înțelegeți, că atunci când aveți un magnetic aveți 
și un gravitațional.

• Dacă luați orice punct, aveți un magnetic și aveți și un gravitațional.

• În acest punct Magneticul este la maxim, iar gravitaționalul este la                                                                  
maxim de asemenea.

• Maxim de a da, maxim de a lua.
• Deci, dacă vă uitați în orice punct, aveți Yin și Yang.

• Uitați-vă la această configurație. Uitași-vă la detalii. 
• Cele două picioare ale omului, cele două brațe ale omului, cei doi                                                                                       

plămâni ai omului, cele două jumătăți ale creierului.
• Întreaga structură a Universului funcționează pe aceste principii.
• Dar pe această planetă, există o dimensiune fizică, care este Zinc și Cupru,                                                                                             

care impun fizicalitatea totală.
• Când ne plimbăm, nu sărim, punem un pas după altul.
• În mod continuu susţinem diferite intensități.
• Creierul face la fel.
• Plămânii fac la fel.



Principiul dualităţii în funcţionarea omului şi Universului.
• Studii psihologice au arătat că, de exemplu, atunci când extirpați un rinichi,                                                                           

comportamentul se schimbă, la fel şi pentru un plămân, deoarece acum,                                                                                
dacă vă uitați, un rinichi, trebuie să funcționeze cu ambele jumătăți ale 
creierului, deci trebuie să se ajusteze.

• Și asta creează o poziție diferită din punctul de vedere al Sufletului,                                                                       
deci de asta trebuie să fie ajustat.

• Vedem multe schimbări la oamenii care au dimensiuni fizice ușor diferite.
• Datorită perturbării echilibrului câmpurilor Sufletului omului.
• Această parte a înțelegerii lecțiilor, este foarte importantă, deoarece ea se aplică multor altor 

lucruri, în raport cu Sufletul omului și cu fizicalitatea omului și cu Sufletul fizicalității.
• Când vine momentul morții?
• Cum se pregătește corpul el însuși, pentru a-și crea propria moarte?
• Separarea fizicalității, față de Sufletul omului.
• De ce ne organizăm 80 de ani, pentru a atinge acel moment?
• Chiar din secunda în care ne-am născut, din momentul conceperii, destinul nostru este 

pentru acea separare. Ce declanșează acel moment al separării, încât este atât de important 
pentru corp, ca să-l atingă?

• De ce o privim ca pe moarte, sau de ce îmbătrânim, gata să ne separăm? ce creează acest 
aranjament dintre Sufletul fizicalității și Sufletul omului?

• Ia Sufletul fizicalității atât de mult din mediu, de la nivele joase dar de nivele înalte,  încât 
prin ele să hrănească Sufletul omului, ca să fie suficient de puternic, și să țină întreaga 
călătorie? Este ca și cum am împacheta puțină hrană într-o cutie, atunci când plecăm la 
drum. Avem totul.



Principiul dualităţii în funcţionarea omului şi Universului.
• De ce avem nevoie de dimensiunea fizicalității de la Sufletul fizicalității, încât să hrănească 

dimensiunea Sufletului omului, pe care Sufletul omului de unul singur nu o poate face?
• Ce înseamnă această intensitate? 
• Este ea mai joasă sau este deasupra, încât are nevoie de fizicalitate pentru a se corecta?
• Deoarece, altfel el poate trăi pe cont propriu.
• Deoarece el trăiește pe cont propriu, după separare.
• Așa cum spun Italienii, că sunt trei lucruri în viață care sunt garantate, nașterea, impozitele și 

moartea.
• Deci, de ce adunăm împreună ca și celule, pentru a crea un Suflet, și apoi consumăm 80 de 

ani pregătindu-ne, ca acesta să fie eliberat, pentru a fi liber?
• Sufletul celulei unui deget de la picior, utilizează un spectru pe care Sufletul omului nu-l 

poate furniza?
• Plămânii au un Suflet cu o intensitate diferită, celulele creierului au un Suflet diferit, încât 

împreună, îi permit Sufletului să colecteze ceea ce are nevoie? 
• Dar noi știm că Sufletul, el însuși, își colectează propria energie, deoarece este dinamic.
• Așa cum am spus în lecțiile anterioare: Sufletul omului și-a creat el însuși un parazit (o 

lipitoare).
• Dar de ce are nevoie de această cochilie, de acest parazit, care este fizicalitatea omului?
• Trebuie să aibă vreun beneficiu din asta!
• Are ceva ce nu poate face el însuși.
• Dar de ce planifică din timp, în loc să-l hrănească după ce s-a separat de el?
• Noi trebuie să răspundem la aceste întrebări, deoarece acum este prima dată când începem 

să ne înțelegem Sufletul, funcționarea Sufletului nostru.



Principiul dualităţii în funcţionarea omului şi a Universului

• S-a terminat cu poveștile de pe vremea când Sufletul omului era undeva în cer.
• Într-un timp foarte scurt, cea mai mare parte a omenirii, va fi capabilă să-și separe Sufletul de 

fizicalitate.
• Aceasta se face în spațiu, într-un mod foarte ușor.
• S-ar putea numi prin înputernicire. Puteți crea fizic o condiție în care să funcționați, dar să 

mutați Sufletul omului din corpul omului.
• Și ambele să coexiste în același timp.
• Aceasta este o cunoaștere, pe care omenirea va începe să o înțeleagă, odată ce va începe să 

călătorească în adâncul spațiului.
• Dar trebuie să înțelegeți spectrul complet al intensității câmpurilor plasmatice ale 

Universului.
• Unele rase din Univers au ajuns la această maturitate.
• Multe rase în vremurile trecute, au încercat, înțelegând asta, să reproducă Sufletul 

Creatorului.
• Și este amuzant ceea ce au obținut, și la ce concluzie au ajuns, și cum au găsit răspunsul.
• Omenirea, cel mai probabil o va face în viitor.
• Dar trebuie să înțelegeți foarte multe, pentru a fi capabili să atingeți acest punct, chiar și să 

încercați doar.



3. Bătaia inimii în sistemele de zbor.

• Mulți dintre voi ați început să creați reactorul netangibil, dar trebuie să aveți cunoașterea 
cum să o faceți.

• Și curând îl veți obține.
• Nici unul dintre voi nu va fi capabil să obțină mișcare și zbor, dacă nu înțelegeți principiul 

bătăilor inimii.
• Amestecul câmpurilor, asta este bătaia inimii.
• Când amestecați, dacă vă place, orizontalul cu verticalul și când atinge punctul de saturare a 

echilibrului, atunci el devine vertical și orizontal, sau în lumea plasmei noi o numim 
schimbarea polarității.

• De aceea inima voastră se suceşte şi răsuceşte, înainte și înapoi, este la fel ca și Soarele, 
atunci când își schimbă polaritatea, atingând echilibrul.

• Atunci când câmpurile de forță gravitaționale și magnetice, din structură ating echilibrul, 
atunci aveți bătaia inimii.

• Și dacă puteți face asta, putem zbura din Washington la Londra în câteva secunde.
• Dar trebuie să înțelegeți că spectrul plasmei, acoperă spectrul plasmei Sufletului omului, de 

asemenea.
• Este nevoie de o navă pentru a vă transporta ?
• Sau vor fi mulți oameni stând cu regina la masa de prânz, fără ca regina să știe că ei stau 

acolo cu ea.
• Treceți doar prin lecțiile ultimelor patru săptămâni, nu mai mult, ar trebui să fiți capabili să 

obțineți cel puțin plasma independentă, interacțiunea plasmelor independente.



Bătaia inimii în sistemele de zbor.

• Echipa Chineză a făcut un experiment recent și este interesant deoarece trebuie să înțelegeți 
ce înseamnă.

• Ei au pus un vas cu apă între două sisteme MaGrav.
• Și i-au măsurat pH-ul. Și au văzut cum pH-ul crește.
• Dacă înțelegeți asta, înțelegeți confirmarea existenței câmpurilor și cum poziționați 

câmpurile, cum curge curentul prin el, dictează cum creați ghemul.
• Și atunci sunteți oameni ai spațiului.
• Atunci veți fi capabili să elevați Sufletul omului.
• Acestea sunt toate interconectate.
• Noi suntem pe cale de a zbura, dar este vorba despre zborul Sufletului, sau este vorba despre 

zborul fizicalității? Ambele pot fi făcute prin aceiași metodă, depinde cum vă place.



Replicarea experimentului chinezesc, cu reactoare dinamice

• Am reprodus experimentul facut de chinezi,                                                                                   
dar cu reactoare dinamice, cu Gans de CO2 şi ZnO2.

• Le-am pus la 90 de grade şi am aşezat un pahar cu apă                                                                           
de canal, între ele. 

• Apa avea iniţial un ph de 6.12 şi după două ore de                                                                           
funcţionare a reactoarelor la o turatie de aproximativ                                                                       
1200-1400 RPM, a crescut la 6.42.

• Am avut şi un pahar cu apa ca martor la care ph-ul                                                                              
nu s-a modificat.

• Rezultatul confirmă interacţiunea câmpurilor şi                                                                             
modificarea ph-ului.



4. Funcţionarea Sufletul fizicalităţii fără Sufletul totalităţii

• Jared în Livestream: D-ul Keshe vorbește despre separarea dintre Sufletul omului și Sufletul 
corpului. Poate Sufletul corpului să funcționeze fără Sufletul omului?

• Dl Keshe  - Da. Dar asta este necunoscut omului.
• Trebui să mutați funcționarea Sufletului, în inima omului.
• Dar atunci va fi foarte fizic.
• Emoțiile nu vor mai exista, va fi ceva foarte robotic. Dar cu ceva simțuri emoționale, foarte, 

foarte mici.
• Dar devine ceva foarte diferit, iar Sufletul omului din dimensiunea fizicalității, are nevoie de o 

paralelă pe care să o caute în talamus, unde practic activează al doilea punct.
• Asta, asta se întâmplă în unele cazuri de accidente.
• Când creierul moare complet, iar Sufletul nu-l mai poate controla, dar corpul este încă viu, iar 

doctorii nu înțeleg.
• Și condiția Sufletului fizicalității, cu talamusul și cu inima, încep să devină sateliți unul față de 

celălalt.
• Nu există linie de comunicație, sau emisie din creier.
• Îl puteți construi, puteți lucra la el, îl puteți dezvolta.
• Puteți dezvolta mișcarea fizicalității prin prezența Sufletului și fără celulele creierului.
• Este foarte ușor. Puteți face corpul să se miște, dar trebuie să vă antrenați, încât să se mute în 

Sufletul fizicalității, și nu în Sufletul omului.
• Asta deoarece Sufletul nu are creier, pentru a converti această informație a mersului.
• Dacă mergeți la unul din cazurile pe care guvernul Belgian le-a adus împotriva noastră, noi 

am făcut asta.



Funcţionarea Sufletul fizicalităţii fără Sufletul totalităţii

• Să fii capabil să faci o persoană fără creier fizic să meargă, nu a fost niciodată realizat 
(înainte), dar este înregistrat, s-a făcut.

• Deoarece voi înțelegeți transferul mișcării și a fizicului, către Sufletul fizicalității care este 
inima și talamusul.

• Avem înregistrări ale acestuia.
• Deoarece trebuie să aveți creier, pentru ca undele să-l poată traversa, să traverseze diferite 

dimensiuni ale lui, pentru a fi translatate în fizicalitate și mișcare.
• Ați citit despre asta, acesta este o altă fraudă a poliției Belgiene, care nici măcar nu au deschis 

cazul, deoarece au știut că vom divulga multe informații, iar ei ar fi ajuns pentru mult timp în 
pușcărie.

• Cazul este aceasta. Acesta este creierul, o puteți face voi înșivă, dacă găsiți cască                                                  
ca aceasta. Dacă Sufletul se află aici, și avem creierul, apoi avem fizicalitatea                                                            
omului, avem inima și talamusul. Creierul este necesar să radieze unde,                                                                    
iar în acest punct se convertesc în partea stângă, pentru partea dreaptă a corpului. 

• Dacă îndepărtați acesta nu mai există nici un câmp.
• Sufletul este acolo, dar nu este nimic care să convertească în mișcare, iar                                                           

corpul este paralizat.
• Asta este ceva foarte comun, e ca atunci când se face o operație pe creier.
• Nu este ceva neobișnuit. Și atunci ei sunt paralizați.
• Corpul este acolo, ochii sunt deschiși, dar nu mai există punctul de 

conversie al fizicalității.



Funcţionarea Sufletul fizicalităţii fără Sufletul totalităţii

• Dacă vă amintiți, creierul omului este așa, aceasta este dimensiunea 
brațului vostru superior, a brațului inferior, a mâinii, iar aceasta este 
poziția urechilor voastre.

• Când îndepărtați creierul, și rămâne doar Sufletul, atunci nu mai aveți                                                                  
punctele de conversie, au dispărut.

• Deci fizicalitatea nu mai poate funcționa.
• Dar Sufletul fizicalității este încă acolo, și interacționează cu 

Sufletul omului.
• Deci ce faceți? Trebuie să creați o condiție, deci transferați munca, 

talamusului și inimii.
• Și obțineți funcționarea fizicalității.
• Isus a putut face asta.
• Vom arăta cum un om mort (conform ştiinţei actuale) se plimbă, și pe de altă parte cum 

funcționează creierul.
• Dar asta în Belgia reprezintă o ofensă criminală.
• Ei nici măcar nu au înțeles știința.
• Ea există, o puteți face.
• Nu a mai fost făcută nici o dată, deoarece aveți nevoie de 

această transformare.
• Și când vă uitați la structura corpului, acesta este capul, iar acesta obișnuia să fie craniul, care 

nu mai este acolo, este plat.
• Capul este complet plat, tot ceea ce se vede este ceva plat aici.



Funcţionarea Sufletul fizicalităţii fără Sufletul totalităţii
• Avem filmări cu aceasta, avem ore și ore de filmări, cu acest om fără creier care se plimbă.
• Deoarece tot ceea ce trebuie să faceți, este să transferați.
• Mergeți la curtea din Belgia și veți vedea, ei au acest caz.
• Ofensa criminală de a face bine o femeie fără creier.
• Când s-a ridicat din pat, a spus: Pot să merg?
• Am spus: Da, poți să mergi.
• Ea a spus: Este imposibil, nu pot vedea. Asta sunt eu afară din pat? Imposibil! Pot să-mi iau 

picioarele inapoi?
• Acestea sunt picioarele tale.
• Totul este filmat, va fi publicat.
• O puteți face, deoarece a fost făcut.
• Puteți îndepărta chiar și Sufletul, dacă înțelegeți cum, dar dacă păstrați Sufletul fizicalității, o 

puteți face. Deoarece Sufletul are nevoie de dimensiunea creierului, pentru a putea translata 
aceste câmpuri.

• Dacă nu mai este acolo ce faceți?
• Dacă înțelegeți cunoașterea Creației, el întotdeauna are nevoie de o paralelă.
• Întotdeauna aveți nevoie de un satelit de la care să se reflecte, și întotdeauna îl veți găsi 

acolo unde câmpurile creează o mișcare dinamică, iar talamusul este o centrală nucleară a 
corpului omului, deci voi întotdeauna le radiați și le produceți.

• Mergeți la cazul curții din Belgia, și veți vedea. Este acolo, și cereți-le să deschidă cazul.
• Îl veți aduce pe Delanoire și cazul curții, trebuie să răspundă la multe, cum au fraudat.
• Toate filmările și documentele medicale sunt la spital.



5. Reconstrucţia şi transplantul de creier

• Rui Pereira: - În cazul unui accident când creierul nu mai poate fi folosit, dar corpul este viu, 
deci ei pun un alt creier.

• În acest caz, care Suflet locuiește în corp, la schimbarea creierului?
• Dl Keshe: - Puteți face diferite lucruri, puteți utiliza Sufletul pentru a crea creierul fizic sau 

puteți transfera Sufletul într-o nouă poziție.
• Omenirea, în acest moment, nu este pregătită pentru acest tip de cunoaștere.
• Există două modalități de a reconstrui o poziție ca aceasta.
• Medicul, dă parte din Sufletul lui, devine Creatorul noului Suflet.
• Medicul devine nu tipul ce vă dă medicamente, ci medicul ajunge cel ce crede în tăria 

Sufletului lui, astfel încât dăruind nu pierde, ci dăruind garantează viața.
• Ceea ce faceți este foarte simplu, dacă acesta este creierul omului și 

dacă spunem că Sufletul nu mai există, sau Sufletul are orice poziție față de el.
• Voi creați o poziție a spațiului și mergeți în ea, aceasta este treaba medicului.
• El dă din Sufletul medicului, pentru a fi încorporat în dimensiunea fizicalității.
• Apoi, acel Suflet își stabilește propria lui dimensiune fizică.
• Asta este ceva foarte normal în adâncul spațiului, în știința spațiului.
• Uneori Sufletul, prin anumite interacțiuni, pierde cea mai mare parte a energiei lui,                                                    

încât nu-și poate crea propria lui dimensiune a fizicalității, la locul de sosire.
• Un doctor nu este doctor pentru a da injecții, un doctor sau un om al medicinii, 

este unul care lucrează prin Suflet, care dă din Suflet.
• Și acea intensitate permite corpului să creeze fizicalitatea, sau să reia controlul 

fizicalității.



Reconstrucţia şi transplantul de creier
• Noi facem asta în resuscitare.
• Voi adăugați la ciclul Sufletului, prin promovare fizică, până când umple ceea ce lipsește și pe 

care Sufletul le-a eliberat pentru a părăsi fizicalitatea.
• Oamenii nu înțeleg ce face resuscitarea. Cât timp se poate pompa?
• Până când creați o fricţiune și o interacțiune între inimă, Sufletul fizicalității și Sufletul omului, 

și el revine.
• Rui Pereira: - Asta are loc atunci când se recuperează  leziuni ale creierului. Întrebarea mea a 

fost despre transplantul de creier?
• Dl Keshe: - Bine. Atunci Sufletul omului dictează, nu sufletul transplantului.
• Acum câteva zile, așa cum știți, eram în Paris, parțial pentru ceea ce se întâmplă și pentru 

întâlnirea liderilor lumii și pentru alte treburi private ale Fundației Keshe.
• Eram în trafic, și am văzut maşina poliției şi ambulanța pentru transplanturi în spatele ei, 

foarte rapid, ducând un organ de la altcineva pentru a salva o viață.
• Și i-am spus lui Carolina: Acesta este un Suflet cărat dintr-o parte în alta, dar când acel Suflet 

ajunge în dimensiunea fizicalității, în dimensiunea Sufletului omului care-l primește, Sufletul 
omului este mult mai puternic decât Sufletul fizicalității, nu contează care parte este, ce 
organ este. Apoi ele își găsesc un punct de echilibru.

• Veți descoperi, așa cum am spus la început, că comportamentul omului s-a schimbat, 
deoarece el a adus o dimensiune diferită de la Suflet, din absorbția acestuia.

• Fratele meu, știți, este un chirurg cardiolog, și el spunea că vom descoperi că oamenii care au 
avut o operație pe inimă se schimbă. Dacă au sforăit sau altceva și multe alte probleme, după 
operația pe inimă comportamentul se schimbă, tiparul somnului se schimbă, nu mai există 
acel sforăit.



Reconstrucţia şi transplantul de creier

• Și l-am întrebat: Cum are loc asta? 
• El a spus: Știi, nu putem pune totul înapoi, rămân câțiva milimetri liberi între oase, și nu 

putem pune totul exact.
• Acei câțiva milimetri sunt cei ce schimbă poziția plămânilor și a inimii, și asta schimbă 

personalitatea, schimbă comportamentul persoanei.
• Dacă o mică extindere a oaselor, pe care le taie atunci când intră să ia inima și să o pună 

înapoi, duce la mișcarea plămânilor într-o poziție diferită, și poate crea o asemenea 
schimbare în Sufletul omului, vă imaginați ce se întâmplă când se schimbă toate organele?

• Noi aducem un alt Suflet, iar acesta reglează fizicalitatea pentru el.



6. Cum determină forma craniului comportamentul nostru

• Rui Pereira: - Deci, mă întorc la începutul acestei lecții, când ați explicat despre diferența 
dintre poziția Sufletului la chinezi și la lumea din Vest. Pentru mine, explicațiile nu au fost 
suficiente, pentru că eu văd câteva diferențe la ambele rase, iar noi suntem doar o singură 
rasă, cea umană, dar suntem diferiți, iar când medităm lucrăm diferit. Mă puteți ajuta cu 
asta?

• Dl Keshe: - Forma craniului nostru, permit diferitelor părți ale creierului, să se dezvolte sau să 
fie suprimate.

• Și asta în schimb, arată comportamentul nostru.
• Este foarte ușor, doar uitându-vă la caracteristicile omului, cunoașteți omul.
• Acesta este un Suflet. Iar acest Suflet este exact la fel. 
• Noi știm că radiația câmpului, este toată la fel.
• Acum, dacă creez un craniu ca acesta, sau dacă creez un craniu ca 

acesta, puteți vedea diferențele.
• Unde, aici să spunem, această parte are de a face  cu emoția voastră.
• Emoția acestui tip, este acolo, el are o altă dimensiune pentru a se                                                                    

adapta la ea.
• Iar aici, dacă este să spunem, iubirea voastră, este foarte scurtă, 

nu e un bun iubăreț, dar uitați-vă la acest tip. Înțelegeți?
• Deci, poate fi intensitatea iubirii aici, și acestui tip să-i lipsească acea                                                                                   

parte din creier?
• Deci, modul cum creierul nostru este structurat în craniul nostru, dictează câmpurile pe care 

le avem.



Cum determină forma craniului comportamentul nostru

• Dacă aceasta este forma creierului nostru, putem vedea                                                                                                    
că lipsește ceva.

• În unul avem ceva, iar în celălalt nu avem.
• Dar locul, să spunem al emoțiilor, nu este acolo, astfel că 

emoțiile sunt undeva aici.
• Cât de mult din ele?
• Și depinde de cum este suprapusă structura creierului, pentru a se acomoda,                                             

pentru a avea iubire.
• Voi toți iubiți, deci acum vedeți ce se întâmplă.
• Iubirea este forțată să fie aici.
• Este mai puternică la acest tip, deoarece s-a mutat în această poziție. 
• Este la o intensitate mai puternică, față de Suflet.
• Aici este la o intensitate mai mică, este mai diminuată. Acum înțelegeți.
• Cred că aceștia trebuie să fie Italieni. Ei pretind că sunt buni iubăreți.
• Iar acesta trebuie să fi al unui chinez. Chinezii nu-și pot arăta iubirea și emoțiile. 

Este uimitor!
• Este o cultură a lor. Ei râd, sunt prezenți, dar dacă le cerți Chinezilor 

să se sărute în public...
• Noile generații încearcă să fie mai bune, dar în cultura lor este imposibil.
• Ei îi au pus-o undeva aici.

• Dar pentru Italieni nu știu ce este asta, dar ei pretind și au împins-o aici.



Cum determină forma craniului comportamentul nostru

• Rui Pereira: - Da, am observat diferențele. Există mai multe meditații, a ceea ce numim a 
conștiinței în inimă, în occident, iar in Est, ei aduc conștiința în creier, atunci când meditează. 
Și există diferite tipuri de conștiințe în acestea şi este o diferența dintre modul de percepere 
și conștiință și comportament ca să spun așa. 

• Dl Keshe: - Să-ți spun o glumă:  Există o imagine unde pe internet, nu știu dacă ai văzut-o.
• Să spunem că este nevoie de o anumită caracteristică, pentru a crea un geniu.
• Ei l-au pus pe Einstein într-o parte, l-au pus pe Tesla în cealaltă parte, și pe mine în mijloc. 
• Aceștia trei arată toți la fel.
• Deci, acest tip de față trebuie să fie realizată, pentru a deveni (geniu).                                                                                         

Și asta este o glumă bună.
• Noi suntem, ceea ce suntem, fără a fi (genii). . 
• În parte din revistele din Europa, ei spun despre Keshe că este al doilea Tesla, sau încarnarea 

lui Einstein, sau altele.
• Dar dacă vă uitați la fețe, există o similaritate.
• Dar există un al patrulea tip, care este managerul echipei de fotbal a Spaniei, care arată la fel.
• Mă întreb: Este şi el un geniu? Ai înțeles gluma?
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