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1. Comprimarea plasmei
00:35:35- 01:22:02

• John, din Arizona: - Când deschidem câmpurile plasmatice, cât de mult timp deschidem 
câmpurile încât acel Suflet să fie născut? Cum putem crea Sufletul plasmei, astfel încât să fie 
menținut în viață, nu doar să fie scânteile pe care le-am văzut în alte filmări?

• Dl Keshe: - Scânteile pe care le-ai văzut, ar trebui să fii capabil să le poți menține.
• Întrebarea este în întrebarea pe care ai pus-o, iar răspunsul este răspunsul la

întrebarea din întrebarea pe care ai pus-o. Nu este răspunsul la întrebarea ta.
• Dar la acest cuvânt "deschis", răspunsul este NU.

• Noi nu deschidem plasma.
• Amintește-ți cum am explicat despre pielea oii, am întors-o pe dos și a devenit 

plasmă, din starea materială.

• Noi comprimăm plasma, într-o asemenea măsură, încât câmpurile de forță centrale
ale plasmei, care sunt mai mult Magnetice decât gravitaționale, se întorc înapoi în 
ele însele.

• Aici înțelegerea nu este matură.
• Noi nu putem deschide o plasmă.

• Noi mărim atât de mult câmpurile de forță gravitaționale asupra plasmei, încât
câmpurile de forță gravitaționale se întorc și devin magnetice.

https://youtu.be/QmL-sj_Ld1o?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=2135
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• Asta este conversia gravitației în câmpuri magnetice, schimbarea 
intensității câmpului.

• Schimbarea gravitației în magnetic, sau mărirea magneticului 
în comparație cu gravitaționalul.

• Acesta este modul cum Sufletul omului, este creat în pântecul mamei.
• Aici este interpretarea greșită a cuvântului, DESCHIS, noi nu deschidem.
• Noi comprimăm plasma, în una din cele două intensități ale ei, încât să se convertească, să 

devină mai puternică decât cealaltă.

• Într-o fază, vrei să mărești câmpul magnetic şi gravitaţional pentru 
a crea spațiu și în altă fază întorci același material, pentru a crea 
compresie, astfel încât să devină gravitațional din magnetic.

• Aici apare greșeala de interpretare, ce nu a fost înțeles.
• Când vezi lumina, ai comprimat lumina.
• Dar dacă comprimi plasma într-un mod corect, adică repede, 

atunci magneticul va deveni mai puternic decât gravitaționalul.

• Și dacă le schimbi invers, o contracți și-ți va da gravitaționalul.

• Am fost într-un laborator foarte recent și ei au reușit cu noi materiale care au fost introduse, 
să creeze rotirea plasmei (fără motoraș).

• A durat două ore şi făcea un zgomot: Uuuuuuu! Dar nu au înregistrat.
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• Deci, parte din oamenii din Cercetare din Fundația Keshe, au reușit să obțină aceste câmpuri 
dinamice cu zgomot specific frecării spațiului câmpului mai puternic cu câmpului 
electromagnetic al Pământului.

• Și asta s-a întâmplat așa cum am spus săptămâna trecută, la dezvoltarea noului combustibil.
• Structura acestui combustibil este împărtășită doar intern, cu trei sau patru membri ai 

Fundației Keshe, care sunt la cercetările de frontieră ale tehnologiei spațiale.
• Următorul pas pentru ei în zilele următoare, îl reprezintă crearea celei 

de a doua și a treia dimensiuni dinamice, încât să creeze 
câmpul gravitațional și lumina.

• Două echipe sunt pe această cale.

• Deci ceea ce faceți, când vedeți dimensiunea rotației, aceasta nu este
vorba că merge în această direcție, ci că o comprimați. Sunetul ar trebui 
să dispară, și apoi sunetul ar trebui să revină invers.

• Și acesta este momentul când învățați că acesta este sunetul gravitațional
și acesta este sunetul magnetic.

• Mulți dintre voi ați văzut asta pe instrumentele voastre, dar niciodată nu ați înțeles.
• Acum o înțelegeți din sunet, o auziți din sunet, o înțelegeți din curgerea dinamică.
• Întoarceți-vă la faimosul meu "Mesaj într-o sticlă".
• Când ați pus electrozii în ea.
• Dacă le-ați conectat la un voltmetru ați citit, +6, +7, +8 apoi s-a întors la +7, +6, +5, și apoi 

zero.
• Apoi a continuat cu -1  -2  -3  Magnetic și gravitațional
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• Dacă le-ați conectat la un voltmetru ați citit, +6, +7, +8 apoi 
s-a întors la +7, +6, +5, și apoi zero.

• Apoi a continuat cu -1, -2, -3. Magnetic și gravitațional.
• Ați văzut asta pe instrumentele voastre.
• Ar fi trebuit să înțelegeți că este vorba despre schimbarea sensului 

de curgere a plasmei.
• Acum, pentru că am reușit să mărim viteza de curgere din interior, 

acum puteți vedea, sau puteți auzi sunetul acesteia.
• Următorul pas este, acum când avem reactoare multiple, acestea vor

interacționa, și vor crea exact ceea ce se întâmplă.
• Miezul Carolina, miezul interior, miezul exterior, și apoi

straturile, și fizicalitatea.
• Și acum, interacțiunea cu câmpul gravitațional și Magnetic al Pământului.
• Acest reactor va fi testat în următoarele 24 de ore, 48 de ore şi savanții ar

trebui să fie capabili să raporteze prima descoperire.
• Nu veți vedea lumină în acest proces, până la sfârșit.
• Apoi, dacă ați înțeles această structură, ați ajuns la următorul punct,                                                             

interacțiunea câmpului MaGravs al sistemului, va crea mișcare în raport 
cu câmpul MaGravs al Pământului.

• Dacă o faceți greșit nu veți vedea nimic, dar s-ar putea să auziți ceva zgomot.
• Frumusețea acesteia este că acum, câmpul MaGravs al Pământului va 

interacționa cu sistemul vostru. 
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• Am văzut pe unii dintre voi care testează, păstrând reactorul pe Pământ.
• Pierdeți energie în mediu.
• Sistemul vostru trebuie să plutească liber, ceea ce înseamnă că nu ar trebui 

să fie conectat, să nu atingă nimic, cu excepția nano materialului, iar cadrul 
sistemului trebuie să fie nano acoperit.

• Deoarece trebuie să fie izolat energetic.
• Dacă ați văzut în sistemul Chinezesc, întoarceți-vă la lecția în care erau

table negre pe masă, pe podea.
• Noi am izolat prin intermediul nano materialelor, sistemul față de Pământ.
• Chiar și cablurile cu sârmă sunt izolate.
• Podeaua laboratorului a fost spălată cu nano materiale.
• Trebuie să faceți orice, să deveniți o entitate independentă, pe durata testului.
• Deci, dacă ați înțeles asta, câmpul MaGravs al Pământului, în încercarea lui 

de a se potrivi cu câmpul MaGravs al sistemului vostru, va comprima sistemul 
vostru și apoi, gravitaționalul sau magneticul se va manifesta el însuși.

• Voi nu deschideți plasma, voi interacționați pentru a o comprima, 
încât prin comprimare o aduceți pe cealaltă.

• Până acum nu ați putut-o face deoarece aveați motorașele.
• Dacă vă amintiți, motorașele sunt fără folos.
• Acum sistemul vostru poate zbura.
• Cei dintre voi care sunteți în cercetare și știu că mulți dintre voi faceți aceste lucruri acasă, 

aceasta este frumusețea tehnologiei. 12:43
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• Am pornit această tehnologie într-un garaj și mulți dintre voi urmează calea mea, în garaj, în 
bucătărie și v-aţi mutat în sufragerie, deoarece dormitorul a devenit laborator.

• Gospodine, profesori, savanți, voi sunteți toți la fel. Umanitatea a pornit de la același nivel.
• Sunt câteva lucruri pe care Jon trebui să le considere și să le rețină:  - ai sistemul

în interior, ai făcut sistemul, dar ce parametri ai câmpului MaGravs ai creat 
în exteriorul lui?

• Deoarece câmpul MaGravs al Pământului, este constant acolo, se manifestă el însuși în raport 
cu el.

• Am sugerat echipei noastre de cercetare să construiască două sisteme și să miște un sistem în 
raport cu celălalt.

• Acum lucrați independent.
• Câmpul MaGravs al acestui sistem, va crea un vânt în acesta, iar câmpul 

MaGravs al acestuia, va crea invers.
• Acestui proces al vântului și a modului cum a pornit, îi sunt necesare milioane de ani în 

spațiu, pentru a duce la crearea primului fir de praf, care să devină o planetă.
• Și mulți dintre voi, ca și Armen,  în șase luni vă așteptați să fiți acolo, în acel moment.
• Trebuie să-i dați timp și să înțelegeți. Cu timpul o veți face pocnind din deget, dar acum 

trebuie să înțelegeți.
• Nu trebuie să creați doar vântul din interior, ci trebuie să creați și vântul 

din exterior, încât suflându-l puternic, acesta (din interior) întorcându-se,
să poată ieși.
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• Sau să-l suprimați cu celălalt, încât să creeze un vânt în interior.
• Este nevoie de mult timp, ca să așteptați să interacționeze 

câmpurile sistemului cu ale Pământului.
• Dar acum pe acesta îl controlați.

• Întoarceți-vă la sistemul Fundației Keshe din China.
• Avem două sisteme. Nu pentru că cele două sisteme nu pot fi 

niciodată egale, deoarece ele își întăresc reciproc câmpurile de
forță și nu aveți nevoie de generatoare exterioare.

• Acum Jon înțelegi? Adică, este nevoie de doi pentru a dansa tango.
• Unul în interiorul sistemului și un altul în afara lui.
• Deoarece aceasta, dacă ați înțeles corect, va crea compresia 

câmpurilor și va deschide plasma, prin compresie și mișcare.
• Cum se spune în Farsi, nu poți aplauda cu o singură mână.
• Fiecare transportă propria ei energie. 
• Deci trebuie să înțelegeți procesul.
• Acum, că ați creat plasma, trebuie să o comprimați, dar în același timp trebuie  să izolați 

câmpurile, încât prin interacțiune câmpurile nu doar să fie comprimate, ci și să se deschidă.
• Comprimând-o, ea se întoarce înapoi, deoarece într-un anumit punct, funcție de MaGravs-ul 

mediului, ea are un punct de întoarcere.
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• Asta este ceea ce am predat cu ani în urmă și poate trebuie să ne întoarcem, pentru 
reîmprospătare.

• Aveți câmpul gravitațional.
• Aveți câmpul Magnetic.
• Ele ambele merg paralele unul cu celălalt.
• Câmpul gravitațional, pe măsură ce intră și se mișcă de-a lungul celui 

magnetic, în unele locuri, intensitatea câmpului gravitațional și magnetic, 
este la fel, și atunci ce se întâmplă?

• Ați auzit de faimosul “U-Turn” (curbă ac de păr)?
• Unul poate curge în celălalt sau invers.
• Iar asta se poate întâmpla în orice punct, când cele două intensități 

se potrivesc, la acea intensitate a câmpului.
• Iar în atât de multe cazuri, acesta este un punct al creării materiei, 

în raport cu mediul pe care ele îl creează.
• Deci cum creați, cum inversaţi câmpurile magnetice şi gravitaţionale?
• Creați un U-Turn, pentru fiecare.

• Creați câmpurile magnetice şi gravitaţionale astfel încât, în orice punct, 
voi dictați U-Turn-ul.

• Nu le puteți comuta pornit-oprit, nu sunt ca o mașină.
• Trebuie să învățați să creați parametri, care să devină puncte de reflexie.
• Asta este parte din tehnologia ce ar fi trebuit să o învățați până acum.
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• Nu vă așteptați ca totul să intre și să se întoarcă (în şi din centru).
• Pe planeta Zeus, punctul de întoarcere a gravitaționalului în Magnetic, este

la această intensitate. Pe Pământ este aici. Pe planeta Dumnezeu este aici.
• 20:50
• John - Scuze. Putem să o facem cu pini nano în disc?
• Dl Keshe - Cum creezi câmpul? Cu ce materie? Cu ce condiții? În comparație cu ce mediu?
• Lasă-mă, lasă-mă să-ți explic ceva, deoarece asta este important, cred.
• Dacă-ți amintești...unul se numește inerție, unul se numește gravitație,

în unele  elemente nu neapărat în toate.

• Dar în același timp, plasma este un punct de conversie.

• Depinde în ce dimensiune vrei, în dimensiunea materiei sau în cea a energiei.
• Citește articolul "Teoria Unificată a Câmpului", pe care eu am scris-o.
• Ce înseamnă unificat, înseamnă că este la fel.
• Sunt unite în funcționarea lor, în același timp acționând împreună.
• De ce creăm stele în acest punct, dar ele se întorc înapoi în acel punct.
• Care este punctul de întoarcere? Când am desenat asta, și ne-ați văzut 

făcând asta în mod continuu, ce este acest punct, 
de ce nu merge altundeva?

• Ce face ca câmpul să se întoarcă înapoi spre el însuși?
• Cum devine gravitaționalul magneticul celuilalt?
• Imaginile și desenele acum au înțeles, creează dimensiuni, creează noi înțelegeri.
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• Deci, dacă reușiți și desenați aceste bucle infinite, cum de aici este locul
cel mai îndepărtat în care pot ajunge și cum de aici este cel mai apropiat
punct în care pot ajunge?

• Și ce le face să se întoarcă? Unde bucla gravitațională și cea magnetică, 
ajung în punctul de întoarcere?

• Ce anume le face să se îndoaie? Este forma plasmei, este originea plasmei, este creatorul 
plasmei?

• Dacă vă uitați, cei dintre voi care sunteți în stare materială, ce vedeți?

• Mi s-a spus săptămâna trecută, de un savant proeminent, că este o sinusoidă.
• Uitați-vă.

• Dar undeva ele trebuie să se întoarcă înapoi.
• Și care este punctul acestei întoarceri? Aici sau aici?
• În electronică îi spunem lățime de bandă.
• În alte locuri îi spune vibrație. 
• Dar ce este frecvența?
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• Ce face ca acela să fie punctul de întoarcere, să nu meargă în sus?
• Când mergeți de la +0,7mV la -0,7mV, iar zero este în mijloc, care a fost

motivul pentru schimbare?
• Cum devine din Magnetic în gravitațional, și apoi înapoi în Magnetic?
• Întoarceți-vă și faceți un test foarte simplu, deoarece eu l-am făcut și

este foarte frumos.
• Întoarceți-vă la "Mesaj într-o sticlă".
• Puneți, pe rând, câte un electrod și măsurați între ei, măsurați peste ei.
• Și urmăriți ciclul. 
• Înțelegeți ce înseamnă dacă sunt la aceiași înălțime, sau dacă sunt la                                                                                   

diferite înălțimi.
• Sticla de coca-cola pe care ați văzut-o, este centrul creației.
• Apoi, vedeți ce se întâmplă dacă ridicați puțin un electrod. 
• Ce schimbări apar?
• Aceasta este plasma voastră, nano materialul.
• Așa cum a spus Jon, pot fi utilizați pini de nano material pentru pornire.
• Mutați pinii, învățați din asta și înțelegeți ce se întâmplă, că acestea sunt câmpuri.
• Nu puteți găsi în spaţiu un magazin și să cereți material nano acoperit.
• Trebuie să creați câmpurile condiției nano. 
• Acesta este un pas în cunoaștere pe care trebuie să-l învățați.
• Nu există materii în Univers, ca să mergeți să le cumpărați.
• Trebuie să creați câmpurile materiei, iar această sticlă de Coca cola vă învață multe.
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• Este un adevărat mesaj într-o sticlă, dar voi căutați curent și altele.
• Deoarece atunci când ați făcut nano acoperirea, voi ați creat un Univers izolat. 
• Funcționează pe cont propriu.
• Aveți propriul vostru cosmos. Deci acum puteți vedea efectul planetelor și sistemelor.
• Utilizați diferite mărimi ale pinilor, utilizați diferite poziții, și apoi urmăriți ce obțineți.
• Am petrecut ani realizând sticla de Coca cola. Deoarece este o condiție unică.
• Aveți nano, ceea ce înseamnă câmpuri izolate, acum aveți propriul vostru Univers unde puteţi 

muta o stea, o planetă, sau  Luna, să o aduceți spre centru, să o scoateți, să o introduceți.
• Și apoi urmăriți funcționarea.
• Veți învăța foarte repede, practic, cum să utilizați propriile reactoare.
• Eu din păcate, am un obicei foarte prost, nu vă dau pește, ca să vă hrănesc toată viața, dar vă 

învăț cum să pescuţi, că  să vă hrăniţi singuri.
• În spațiu nu există pești, nu există cuptoare, ci voi va trebui să creați acea condiție, dacă 

înțelegeți sticla de Coca cola.
• Ați nano acoperit-o, acum este stridia voastră. acesta este miezul central,                                                                              

acesta este miezul ex terior, acesta este miezul interior, acesta este acesta                                                                           
și celelalte.

• Acum începeți să le mișcați. Scoateți-le, băgați-le, scoateți-le, băgați-le.
• Și vedeți ce obțineți. Și acestea vă vor da reproduceri a ceea ce se întâmplă în reactoarele 

dinamice.
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• Dacă faceți asta, și vă întoarceți la unele din lecțiile inițiale pe care le-am ținut și puneți o 
țeavă aici, pe care o conectați la un rezervor de deasupra, veți vedea cum veți obține 
Hidrogen, Deuteriu sau altceva din aceiași sticlă, deoarece acum introduceți canalul de 
evacuare.

• Am ascuns cunoaşterea tehnologiei spațiale într-o sticlă.
• Și acesta a fost mesajul.
• Și tot ceea ce a interesat a fost ce este acel lichid Keshe. 
• Ei au fost interesați doar de acel lichid.
• Eu am fost interesat să vă învăț despre cosmos, într-un mod simplu.
• Și dacă vă uitați, toate sunt ca și parașutele, exact ca și Pământul, cu a căror parametri  își 

creează propriul spațiu.
• Practic sunt pini făcuți din Cupru, ușor de realizat.
• Dar ele vă dau acea formă, dacă vă uitați la ele, sunt exact ca și forma unei nave spațiale.
• Ele mă pot învăța tot ceea ce am vrut să știu, despre controlul acestora.
• Trebuie să înțelegeți bazele cunoașterii.
• Dacă presurizați acest sistem, și-l înțelegeți, și-l controlați în totalitate, n-ar trebui să vă ia 

mult  să faceți funcțională sticla de Coca-cola.
• Apoi puteți înțelege chiar funcționarea Sufletului.
• Ceva ce v-am explicat.
• Și asta este, cunoașterea foarte simplă a fizicii și a științei Creației.
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• Începem cu câmpurile, cu interacțiunea câmpurilor, care 
ne dă fizicalitatea.

• Interacțiunea a două fizicalități, ne dă chimia.
• Interacțiunea a trei sau patru, ne dă biologia.
• Iar interacțiunea a cinci sau șase, ne dă Sufletul omului.
• Iar interacțiunea Sufletelor, dau Sufletul Creatorului.
• Trebuie să înțelegeți funcționarea fiecărui nivel.
• Și atunci înțelegeți cum funcționăm noi.
• Precum și celelalte. Și dacă asta este complicat, la fel într-un reactor cu cinci,                                                            

șase straturi, oricâte.
• Apoi înțelegeți cum prin intermediul gândurilor voastre,  prin intermediul                                                       

Sufletului vostru, puteți controla dimensiunea.
• Foarte simplu.
• Nu este nici o diferență între sticla de Coca-cola şi reactorul dinamic . 

Trebuie doar să înțelegeți.
• Apoi, puteți duce cunoașterea mai departe.                                                                                                                        

Atunci înțelegeți că nu trebuie să deschideți, ci trebuie să comprimați, sau să eliberați pentru 
a crea un punct de conversie.

• 37:35
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• Mulți dintre voi, eu urmăresc asta de mult timp, luați un reactor și-l vopsiți.
• Apoi spuneți: O, am dat patru straturi.
• De multe ori am spus: Înțelegeți rația. Dacă l-ați vopsit pe acesta o dată, trebuie să-l vopsiți 

pe acesta de două ori, pe acesta de patru ori, pe acesta de șaisprezece ori, încât să creați 
această rație. 

• O, le-am vopsit pe toate o singură dată. 
• Nu funcționează.
• Dacă respectaţi  rația atunci tot nu funcționează, 

pentru că ați uitat un alt aspect.
• Să-l extragem pe acesta aici.
• Acesta este reactorul vostru văzut de sus.
• Aceasta trebuie să fie o parte din el, aceasta trebuie să fie o alta, aceasta trebuie să fie o 

alta, asta o alta, încât să creeze o mișcare a câmpului între ele, încât să creeze un dinamism.
• Deci aici ați făcut, 1, 2, 4, 16, iar aici faceți 1, 2, 4, 16.
• Și atunci veți avea dinamism. 
• Totul trebuie să fie în ordine.
• Când eu o fac, o fac în acest fel. Ale mele funcţionează. Primul, chiar în Iran, a decolat.
• Voi toți, în 5, 10 ani încă alergați, deoarece nu urmăriți pașii.
• V-am arătat reactorul sferic în Eindhoven. 
• Și ați văzut electrozii din el.
• Fiecare poziție a electrozilor, spațiul, poziția, spațierea, au fost calculate pentru a crea o 

curgere dinamică.
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• Și vreți doar să spuneți ceva, să vopsiți și să zburați.
• Nu se va întâmpla. Și dacă se va întâmpla: O, am avut un reactor, a dispărut.
• Din întâmplare, ați creat câmpul corect, dar niciodată nu ați înțeles ce ați făcut.
• Din întâmplare, cu peria aţi dat un strat mai subțire decât altul, și ați creat acea rație.
• 1, 2, 4, 6, 8, 16, sau oricare. Din întâmplare acea parte s-a întâmplat să fie vopsită dublu.
• Înțelegeți tehnologia. Deoarece atunci când am configurat sistemul, totul a fost luat în calcul.
• Mi-a luat luni de zile, pentru a configura sistemul.
• Voi l-ați făcut într-o zi, într-o săptămână și spuneți că nu funcționează?
• Dacă ar fi funcționat din prima zi, înseamnă ca ați făcut toată treaba în trecut.
• Că ați înțeles toți factorii. Și atunci ați fi devenit Creator și chiar și el face uneori greșeli.
• Și una din ele, este numită rasa umană.
• Dar, devine mai bună. Corectăm greșelile Creației.
• Nu este o greșeală, este o întâmplare nefericită. 
• Ceva a mers greșit, iar acum o corectăm.
• Dar înțelegeți ceea ce faceți. 
• Am vopsit-o,  am pus lucruri pe ea, dar nu funcționează.
• Ați creat curgerea de curent? 
• Ați creat curgerea de curent în raport cu exteriorul?
• I-ați dat împingerea necesară în cealaltă parte?
• Cum puteți umple, un vas ce este deja plin?
• Ați creat asta, și ați creat un câmp, este acolo până când 

ceva vine din Pământ.



Comprimarea plasmei

• Acum trebuie să faceți alta, ușor diferită, încât aceasta 
să o împingă pe aceasta.

• Și astfel aveți controlul. Uitați-vă la reactorul spațial Iranian.
• Uitați-vă la imaginile ce sunt pe internet.
• Aveți un reactor mic și unul mare.
• Uitați-vă la sistemul Chinezesc. Aveți două sisteme și ascultați lecția, 

sunt încărcate diferit.
• Când am încărcat reactorul Chinezesc, fiecare reactor a fost pus pe masă, manevrat 

individual, încărcat individual, conform cu ceea ce trebuie să facă.
• Apoi, când nu am fost acolo, le-au stricat: Nu le-am putut pune pentru că.....
• Deoarece ei niciodată nu au înțeles. Fiecare complicație contează.
• Fiecare rație contează. 
• Voi amestecați, vopsiți, pentru a le vopsi puneți vopseaua alături, pentru orice se întâmplă 

aveți o potrivire de refăcut.
• O, am repetat ce ai făcut! Dar ai utilizat același amestec?
• Cei care au lucrat cu mine în laboratorul din China, au văzut că am lăsat multe cutii cu vopsea 

în spate, materiale în spate, deoarece s-a presupus a fi utilizate pentru poziționare, de asta 
au fost puse acolo.

• Când faceți sisteme medicale, la fel.
• Trebuie să înțelegeți, să faceți totul corect, și să păstrați resurse, încât dacă se întâmplă ceva, 

să le puteți reproduce.
• Micile detalii contează.



Comprimarea plasmei

• Trebuie să calculați totul, când o faceți.
• Și apoi veți zbura. 
• Armen a făcut unul din întâmplare,  dar nu a înțeles. Dar ele au zburat. 
• Cea mai mare grijă a mea a fost, să facă un RMN, să nu-i fi aterizat în stomac, pentru că a fost 

foarte aproape de ele.
• Deoarece chackre-le omului creează acel tip de condiție.
• Dar Armen este încă în viață după doi ani, deci reactoarele lui trebuie să fie în altă parte.
• Trebuie să înțelegem procesul, iar acum aveți totul, acum trebuie să ajustați, să reglați fin, să 

obțineți postul pe care-l doriți. 
• Postul Sufletului omului, postul fizicalității omului, postul tangibilității, postul luminii.
• Acum este în mâna voastră.
• Aveți toată tehnologia. 
• Astăzi, mulțumită lui John, am explicat mai mult.
• Acestea sunt lucrurile în care John și echipa lui sunt implicați, și alte două Centre de 

Cercetare.
• Și mulți dintre voi acasă.
• Voi renunțați, nu funcționează, deoarece niciodată nu ați înțeles, că micile aspecte contează.



2. Înțelegerea punctului de întoarcere

• Ben Tay, o doamnă în vârstă de78 de ani: - Cum putem comprima câmpurile? Cum se face și 
ce înseamnă asta?

• Dl Keshe: - Ceea ce noi numim comprimare  în tehnologia spațială, înseamnă înțelegerea 
punctului de întoarcere.

• În poziția de comprimare, de comprimare plasmatică, utilizați adăugarea câmpurilor, pentru a 
crea comprimarea.

• Este ca bariera sonică.
• Voi sunteți cei ce stabiliți locul acelei bariere, așa cum doar ce am explicat acum câteva 

minute.
• Trebuie să înțelegeți, că fiecare câmp MaGravs are propriile lui graniţe.
• Această zonă îngustă, este locul spre care călătoriți.
• Dar de fapt, ea are multe benzi.

• Urmați benzile dar jucați-vă cu câmpurile.
• Deoarece acestea în timp, vor crea propriile lor câmpuri.

• Când vorbiți despre comprimare, este vorba despre înțelegerea a cât 
de mult puteți face, încât într-un anumit punct şi aceasta se va întoarce.

• Ce se întâmplă când zburați cu un avion, într-o comprimare?
• Se reflectă înapoi spre voi și în acel punct se aude un bang. 

Ați ascultat, bariera de sunet.



Înțelegerea punctului de întoarcere
• Cu lumina, aceasta devine o schimbare din gravitațional în magnetic.
• Este vorba despre saturarea curgerii câmpului.
• Cum o creați? Îl îngustați pe acesta cu alte câmpuri, îngustându-l până

în acel punct, încât să devină un punct de întoarcere.
• De aceea aveți reactoare diferite. Pentru a crea acea comprimare 

asupra altor câmpuri, încât atunci ele se comută.
• Acesta este procesul de dezvoltare a tehnologiei spațiale.
• Nu-l putem schimba, trebuie să-l înțelegeți.
• Trebuie să-l înțelegeți, să-l simțiți.
• Este vorba despre păstrarea comprimării benzilor, încât să se întoarcă 

înapoi spre ele însele.
• Și puteți face asta la orice nivel. Aici poate fi nivelul Aurului, aici 

al Cuprului, aici al aminoacidului.
• Când ajunge aici, devine rasa umană.
• De ce avem aminoacidul ca și bază a rasei umane?
• Deoarece acesta este nivelul de comprimare, al întoarcerii, al alăturării și creării.
• De aceea avem viață în orice nivel al acesteia planete.
• Este vorba despre acel punct de comprimare, care permite combinarea și existența.
• Este la fel cu restul Universului.
• Viața nu este exclusivitatea acestei planete, viața există în orice nivel al acestui Univers, 

deoarece în punctul de conversie, unul poate interacționa cu altul și în acel punct ele 
interacționează, iar interacțiunea așa cum am spus, câmpurile creează fizicalitatea, chimia și 
viața.



Înțelegerea punctului de întoarcere

• Sunt cei ce spun: Sunt și alte creaturi în Univers?
• Da, există în orice colț al acestui Univers.
• Dacă zburați cu un avion, și nu există aer, nu aveți comprimarea aerului, și nu auziți Bang-ul 

sonic.
• Deci, acel zid, acel punct de comprimare, este un punct de întoarcere.
• Este la fel cu plasma.
• Nu este vorba că puneți un zid acolo, ci înțelegeți care este punctul de întoarcere, funcție de 

intensitatea acestuia.
• Acesta are o intensitate diferită, acesta are o intensitate diferită,

acesta se întoarce într-un anumit punct, acesta se întoarce
într-un altul.

• Ce faceți? Dictați câmpurile exterioare și creați o poziție de comprimare.
• Atât este de simplu!
• Voi creați o comprimare prin încărcare și apoi obțineți lumina.
• De unde vine lumina dintre Soare și Pământ?  
• În punctul de comprimare, de conversie și interacțiune.
• Asta este ceea ce am spus chiar acum câteva minute.
• Aveți nevoie de două sisteme și mișcându-le înainte și înapoi, aflați punctul de comprimare a 

luminii, deoarece trebuie să înțelegeți, voi vă uitați la acesta,
dar de fapt întoarceți-vă la ceea ce am spus despre reactorul
Iranian. Uitați!



Înțelegerea punctului de întoarcere

• Și dacă ați lăsat o urmă (o picătură) a acestuia în acesta, ele interacționează imediat.
• Voi le-ați vopsit, dar ați lăsat o urmă, încât acestea două să aibă undeva un mic contact?
• De ce stelele pereche, sunt întotdeauna conectate?
• Deoarece în punctul lor de creare, sămânța de Zirconiu este lăsată la mijloc.
• Iar acestea ca și plasme, le țin pe cele două împreună, deoarece nu există 

alt Zirconiu în oricare altă parte a acestui sistem planetar.
• Conexiunea este la nivelul seminței, conexiunea este la nivelul esenței Sufletului Creației.
• De ce sunteți conectat cu mama sau tatăl vostru și cunoașteți toate celelalte?
• Deoarece aceste intensități, create în acel punct, aparțin exclusiv emoției care a fost creată în 

mamă, încât continuă să vă țină conectați.
• Voi sunteți două stele pereche. Sunteți asemenea.
• Trebuie să aveţi ca să puteți trăi, iar aici un altul, iar aici un altul.
• Mici marcaje, dar în condiție plasmatică, care sunt chei de interconectare.

• Apoi, deoarece acesta încearcă să se potrivească cu acesta, el creează comprimare asupra 
acestuia, acesta încearcă să se potrivească cu acesta, iar câmpurile se comprimă, deoarece 
acesta acum trebuie să aibă o lățime de bandă a intensității, încât să 
meargă de la minim la maxim, maximul spre care poate merge și minimul 
spre care poate veni.

• Apoi acesta creează o comprimare asupra acestuia, iar într-un anumit punct,
click, el intră.



Înțelegerea punctului de întoarcere

• Dacă nu înțelegeți asta, mergeți la lucrul simplu, al electronului și protonului. 
Este același lucru.

• Sămânța, deoarece ei provin la origine din aceiași, transportă sămânța.
• Acesta este procesul pe care trebuie să-l înțelegem, acesta este modul 

cum sistemele se inter blochează reciproc.
• Și atunci, dacă aveți mai mulți electroni, acesta are o sămânță aici, deci 

acum, acesta se conectează cu acesta.
• Deoarece nu uitați, ei provin din același Neutron.
• Și colectiv creează Sufletul atomului.
• Încât atomul rămâne de Cupru, Zinc sau altceva.
• Trebuie să înțelegeți procesul.
• Voi faceți reactoare. Cum conectați aceste reactoare împreună?
• Cum înțelegeți poziția acestor reactoare împreună?
• De ce trebuie să le mișcați înainte și înapoi?
• Ce este poziționarea?
• Creează aceasta comprimare?
• Sau aceasta creează comprimarea.
• Trebuie să le aduceți mai aproape? Sau doar creați câmpurile, încât câmpurile să vă dea acea 

comprimare?
• Acestea sunt parte a cunoașterii pe care trebuie să o înțelegem. 

Și lipsește. 



Înțelegerea punctului de întoarcere

• Am făcut reactorul, exact cu 5 straturi şi nu funcționează.
• Dar ai uitat un lucru.
• Trebuie să creezi comprimarea acestuia asupra acestuia.
• Ai lăsat puține urme?
• Am lăsat puțin CuO acolo, aici am lăsat puțin Zinc.
• Aici am lăsat doar puțin. Întoarceți-vă la toate lecțiile, v-am spus asta de multe ori, dar 

oamenii nu ascultă, așa că am renunțat.
• Înseamnă că niciodată nu ați înțeles.
• Pe măsură ce un Neutron ce se divide într-un proton și un electron, păstrează contactul între 

cele două.
• Deoarece există o intensitate specifică pe care acestea o partajează,

ce provine de la mamă.
• Aceasta este atât de simplu. Cei ce chiar acum fac teste pentru reactorul 

spațial, în diferite laboratoare, dacă vă lipsește aceasta, cum vă așteptați ca reactoarele să 
interacționeze unele cu altele?

• Aceasta este problema.
• Apoi de unde provine comprimarea? 
• Deoarece acesta încearcă să îngusteze câmpurile acestuia, le îngustează și

le comprimă pe ale acestuia, deoarece parțial ele au puțin din fiecare în ele.
• Din păcate, cei ce au făcut unele reactoare, trebuie să le refacă.



Înțelegerea punctului de întoarcere

• Acesta este procesul prin care, la crearea omului, unele cupluri nu pot avea copii.
• Chiar dacă ei s-au iubit toată ziua și noaptea, nu se întâmplă.
• Deoarece această legătură nu există în acest proces, copilul nu poate fi creat.
• Dacă schimbați condiția, adică creați acea condiție a forței, rămâneți însărcinată mâine.
• Este același proces. 
• Trebuie să aveți un numitor comun.
• Iar frumusețea cu sistemul vostru este, că voi decideți numitorul comun.
• Acum cum realizați comprimarea? Sunt aceleași câmpuri.
• În electronică o numiți lățime de bandă.
• În alte părți ale aceleiași tehnologii, o numiți frecvență.
• În altă parte, a tehnologiei plasmatice, noi o numim comprimarea câmpurilor.
• Voi decideți cât de mult, cu ce și cât.
• Cu acestea creați curentul, cu cestea diferite lucruri.
• Cu plasma, aveți nevoie de o altă plasmă.
• Iar poziția voastră dictează mărimea, volumul și rația.
• Armen a fost pe acestea de ani de zile, le-a obținut, nu le-a înțeles, și a spus că nu 

funcționează.
• Am putea zbura în orice moment.
• La fel cu alte laboratoare de cercetare. 
• Înțelegeți, că nu v-am învățat asta niciodată, deoarece pentru mine, un căutător al 

cunoașterii, trebuie să înțeleagă din propriile greșeli, nu să fie dus de mână.
• De aceea suntem căutători ai cunoașterii.



Înțelegerea punctului de întoarcere

• Altfel, eu devin profesor iar voi elevi, și nici unul dintre noi nu mai este cu adevărat un 
căutător al cunoașterii.

• Voi căutați cunoașterea spațiului, eu caut cunoașterea Creației.
• Trebuie să înțelegeți că cele mai mici lucruri, trebuie să le căutați, pentru că restul nu trebuie 

căutate, deoarece deja ați pus totul corect și nu trebuie să vă faceți griji despre alte lucruri.



3. Potrivirea câmpurilor

• Dl Keshe: - Lasă-mă, lasă-mă să vă explic, o altă parte a lecției, care a fost predată, dar care va 
inspira pe unii dintre voi, să înțeleagă mai mult.

• În multe din lecțiile noastre, eu mă refer la intestine şi la înțelegerea                                                           
funcționării lor.

• Am explicat de multe ori, că atunci când mâncați, banana nu                                                                             
traversează intestinul.

• Doar câmpul bananei traversează intestinul vostru.
• Dar există o întrebare fundamentală, pe care nici unul dintre voi 

nu ați înțeles-o vreodată, dar poate trebuie să înțelegeți, că un                                                                                
câmp nu poate sări afară, dacă nu există ceva în limfa omului, 
care să-l cheme.

• Este același proces pe care doar ce l-am explicat, adică trebuie 
să aveți o potrivire.

• Asta este foarte important pentru oamenii care lucrează 
în secțiunea medicală.

• Dacă înțelegeți asta, este același proces al Creației, același proces                                                                             
cu cel al zborului.

• Ce face ca aceste energii din interiorul bananei, să sară spre voi? La fel ca aici.
• Principiul, cunoașterea este la fel.
• Mulți dintre voi credeți, doar pentru că mâncați banana, ea trebuie să fie digerată.
• Cea mai mare parte din energia bananei, este plasmatică, este deja absorbită de corp.
• Procesul este cum să o eliminați. Cum să scăpați de ea?



Potrivirea câmpurilor

• Fiecare enzimă, fiecare sare, fiecare aciditate, așa cum o numiți, ea creează diferite câmpuri, 
care pot sări să se potrivească.

• Această potrivire este Saturn, este o altă galaxie, este o altă dimensiune.
• Voi creați potrivirea, apoi ea sare, traversați barierele Universurilor.
• Cât de greu este să înțelegeți asta? Se întâmplă în corpul vostru,

în fiecare secundă în care înghițiți ceva.
• Tehnologia spațială este replicarea vieții omului, omul trebuie să

înțeleagă propria lui construcție și spațiul devine o joacă.
• Deoarece ați fost învățați o fizică și o biologie greșite, acum luați orice altceva ca fiind greșit.
• Dar acum știți adevărul, și este foarte greu. Am fost prost să accept atât de multe prostii!
• Dar noroc că avem mulți oameni educați, care nu mă pun pe mine pe știri, așa cum au făcut 

cu tipul care a spus că Pământul nu este centrul Universului.
• Eu sunt încă viu. 
• Chiar dacă Belgia a încercat de câteva ori.
• Dacă nu înțelegeți la nivel macro, mergeți la nivel micro, iar dacă nu înțelegeți la nivel micro, 

mergeți la macro.
• Și atunci veți înțelege că chiar și acesta este un micro,  în comparație cu un alt macro.
• Deci este foarte ușor. Odată ce înțelegeți cum să mergeți, dansul este foarte ușor.
• Omul va lua din această cunoaștere, din această tehnologie, conform cu inteligența lui.
• Iar inteligența este restricția omului în acceptarea adevărului și nimic altceva.
• Dar mă luminează! înseamnă că am devenit inteligent pentru a înțelege.



4. Grăsimea energetică şi grăsimea emoţională

• Dr. Rodriguez: - Cum trece apa prin stomac și intestine. 
• Dl Keshe: - Nu trece, ea doar își creează energia și este trasă de limfa din cealaltă parte.
• Primul câmp gravitaţional şi magnetic al apei, este furnizat de către spermă în ovul.
• Și această matriță doar se extinde. Acum este o multitudine. 
• M-am oprit să explic asta înainte. Poate acum înțelegeți procesul. 
• Unii dintre voi sunteți foarte grași, extrem de grași.
• Iar unii dintre voi sunteți doar puțin grași.
• Eu sunt acesta, voi sunteți aceștia.
• Cum ajungeți grași? Vă place să fiți grași, sau grăsimea este funcție de statură, sau este o 

confirmare a poziției?
• Cum ajungem grași? Colectăm grăsimea, sau avem o apă grasă?
• Ce creează apa grasă?
• Și în procesele ce urmează, veți putea reduce grăsimea din ambele, 

în câteva secunde.
• Puteți intra cu mărimea 64, și ieși cu mărimea 46.
• Ce faceți? Creați câmpuri gravitaționale plasmatice, a ceea ce este centrul fiecăruia.
• Există o diferență între grăsimea din mâncare și grăsimea din stres.
• Această grăsime este energie, această grăsime este psihosomatică. O mare diferență.
• Devenind grași, mâncând și păstrând energia, ați creat un nivel energetic de un anumit nivel.
• Ceea ce numim grăsime emoțională, este bazată pe apă, și ea are o sămânță.
• În sistemul medical, nu o înțelegeți și numiți acea aciditate, sămânța cancerului.



Grăsimea energetică şi grăsimea emoţională

• Pe cea emoțională, o numim punctul seminței de stres. Care vă face să absorbiți apă, pentru 
a păstra acea sare departe de piele, pentru a nu arde alte celule.

• Deci aveți o sămânță de sare, pe care creierul decide că vrea acea sare acolo, iar această sare 
dacă atinge, ca și intensitate a câmpului plasmatic magnetic, plasma unei proteine, o arde. 

• Ce face? 
• O înconjoară cu apă, pentru a o păstra în siguranță, să nu atingă, 

să nu creeze stricăciuni, deci vă îngrășați, absorbiți apă.
• Voi satisfaceți emoția, același talamus va schimba direcția de la sare,                                                                       

la următorul pas.
• Dacă vă uitați, ce este Sodiul în condiție plasmatică, ca și energie?
• Aproximativ 22.
• Dar trebuie să vă uitați de la unul la celălalt, din perspectiva electronilor şi 

plasmatic, nu...aşa.
• În spectrul câmpului magnetic, este foarte ciudat cum funcționează lucrurile.
• Voi vă uitați după un număr de protoni, electroni, după masa atomică 

sau greutatea atomică, dar nu merge așa.
• Depinde ce intensitate a câmpului se adaugă în totalitate.
• Și acel Sodiu se convertește, prin combinarea câmpurilor,                                                                                                                            

din nou înapoi în apă.
• În acest fel este creată apa în corpul vostru.
• Este joaca cu intensitatea câmpurilor nu cu numele materiei,                                                                                         

așa cum sunteți obișnuiți.



Grăsimea energetică şi grăsimea emoţională

• Deci eu satisfac emoția la acea intensitate dată, iar acest tip 
nu mai sare afară, ci se convertește el însuși să nu mai fie, 
deoarece acum am schimbat jocul, am o conexiune cu el, 
acum vreau să devină Oxigen.

• Apoi trebui să ardeți grăsimea care a fost aici, deoarece                                                                                            
imediat după ce îndepărtați asta, veți descoperi că 
finalizați cu multă apă, cu multă urină.

• Dar trebuie să vă curățați, și asta este problema, una din cele mai mari probleme.
• Și asta este una din cele mai mari probleme în înțelegerea doctorilor.
• În special cu cancerul, sau cu alte lucruri.
• Și asta este parte a tehnologiei. Dacă înțelegeți asta, atunci acesta 

devine atomul a altceva, îi puteți  colapsa și deschide ecranarea.
• În reactoarele spațiale, este la fel.
• Lăsați un punct, prin care puteți colapsa sistemul, înapoi de la magnetic 

la gravitațional și brusc măriți ecranarea sau o reduceți. 
În combinație cu alte reactoare. 

• Este grăsimea creată prin adaus de energie, sau este grăsimea creată 
de energia emoțională?

• Înțelegeți diferența? Dacă ați înțeles diferența, atunci înțelegeți cum                                           
să o gestionați.

• Sau mergeți în ambele sensuri, mergeți cu energia și cu emoția                                                                                         
și merge mult mai repede.



5.1 Saturarea plasmei

• Jedy: - Pentru a deschide trebuie să comprimăm?
• Conceptul de înfășurare - desfășurare se potrivește mai bine acestei explicații?
• Dl Keshe:- Nu. Nu este un ceas.
• Rick: - Câmpurile de torsiune sunt cele cu care lucrăm noi, fie la realizarea Gans-ului, 

învârtirea rotoarelor sau la activarea acestuia să se rotească de către vectorul flux, sau la 
înțelegerea raportului substanței.

• Dl Keshe: - Da, acesta este un alt mod de explicare, ai dreptate.
• Dar trebuie să înțelegeți, trebuie să utilizați, pentru a fi mai ușor pentru voi, diferite 

intensități ale câmpurilor.
• Le-am explicat asta savanților și probabil poate fi explicat într-un mod diferit.
• O plasmă este  ca o bormașină și are un buton pentru schimbarea sensului de rotație.
• Și apoi, aveți oportunitatea să schimbați mandrinele, burghiele . Să utilizați un burghiu pentru 

lemn, beton sau metal.
• Înșurubați sau deșurubați.
• Creați o comprimare, sau mergeți invers cu ea, creați o decomprimare?
• Cum intrați, așa și puteți ieși, schimbați doar un comutator, și inversați.
• Este foarte asemănător cu ceea ce faceți cu plasma.
• Dar trebuie să înțelegeți, în același timp, că acest burghiu are un canal pe mijloc, prin care 

puteți adăuga gaze într-un balon și  să schimbați condițiile.
• El se deschide nu în stare materială, ci în stare plasmatică.
• Voi sunteți cei ce trebuie să decideți ce furnizați și ce vă așteptați să extrageți.



Saturarea plasmei

• Într-o tehnologie spațială pentru sisteme de apărare, sunt foarte, foarte importante, aceste 
tipuri de lucruri.

• Voi aveți un sistem și o țintă în fața voastră, un meteorit.
• Şi nu există nici o modalitate prin care să puteți trece. Ce faceți?
• Îi apreciați intensitatea. Apreciați care ar putea fi compoziția conform cu viteza și poziția pe 

care o are.
• Tot ceea ce trebuie să faceți, este să furnizați câmpuri în el, să îl saturați, apoi practic puteți 

trece prin el.
• După ce ați trecut, câmpurile au dispărut, iar el se întoarce înapoi la starea inițială.
• Mulți dintre voi, ființe umane au văzut asta dar nu au înțeles.
• Ei le numesc neutrino, care pot trece prin tot Pământul.
• Și au săpat în sol câțiva kilometri, unde au pus o apă specială, pentru a vedea dacă ajunge și 

dacă se schimbă.
• Multe nave spațiale fac la fel.
• Deoarece ele creează acea intensitate a câmpului.
• Acum, aveți nevoie de comprimare sau de expandare?
• Sau aveți nevoie de saturare plasmatică?
• În tehnologia de apărare, în tehnologia spațială, foarte simplu, dacă vă curbați înapoi pentru 

a câștiga, foarte simplu, saturați nava Americană și ea nu va mai exista.
• Viața este acolo, electronii sunt acolo, nava va fi acolo, dar nu mai are tangibilitate, este ca și 

cum ați trece cu mâna prin ea.



Saturarea plasmei

• Mie îmi trebuie 5 minute să construiesc o navă.
• Este același proces. 
• Eu sunt un maestru al acestuia.
• Cum le direcționați?
• Foarte simplu. Întoarceți-vă la dom. 
• Un punct specific, eliberează raze specifice.
• Defectele din structură, permit compunerea, sau crearea direcției de deplasare a câmpului.
• Putem trimite pachete și să le furnizăm ca și pachete.
• Meteoritul nu va vedea domul, dar primește...este ca și cum am pune zahăr în apă caldă, el 

se deschide.
• Dacă fierbeți apa din nou, zahărul este acolo din nou.
• Asta este ceea ce faceți în spațiu.
• Nu faceți un zigzag și ajungeți în spatele meteoritului, voi mergeți la o asemenea viteză, încât 

creați un câmp, care acoperă spectrul celui prin care treceți, care este mai mare decât 
punctul central gravitațional, a punctului central a ceea ce noi numim, plasma mamă, a linie 
centrale a câmpurilor. Dacă înțelegeți, ceea ce noi numim, linia principală a Creației și puteți 
crea condiția câmpului din care toate acestea au provenit, voi deja sunteți deasupra, nimic nu 
va mai exista în calea voastră.

• Deoarece câmpul pe care l-ați creat este deasupra.
• Deci este intangibil, ca și dimensiune a intensității.
• În viitor, oamenii vor înțelege asta, dacă sunt înregistrate și rămân, vor                                                       

înțelege foarte repede cum să dezvolte, tehnologia spațială de apărare.



Saturarea plasmei

• Atunci când un meteorit vine înspre Pământ, nu mergeți să-l bombardați cu bombe nucleare, 
sau cu altceva, ci foarte simplu, furnizați câmpuri înspre el, încât să devină ca un vânt, și va 
trece prin.

• Îl deschideți și treceți prin el. 
• Asta este mult mai ușor și mai puțin periculos.
• Nu să-le explodați și să obțineți Dumnezeu știe câte fragmente.
• Aceasta este calea Americană.
• Calea pașnică Iraniană este să nu-i întrerupeți existența, ci să-l diluați și să treceți prin el.
• Distrugerea nu are nici un înțeles în spațiu.
• Coexistența prin înțelegerea intensității celuilalt, pentru a exista ca unul, este ceea ce există. 
• Acesta este principiul Creației în Univers.
• Voi vă cunoașteți intensitatea, cunoașteți compoziția navei voastre, ea trebuie doar să fie 

suficientă, încât să treceți prin el.
• Și nu contează ce este în continuare, deoarece voi creați câmpurile,                                                                          

cărora toate acestea li se conformează cu linia centrală a spectrului,                                                                       
prin reducere.

• Deci, dacă puteți înțelege asta, care este foarte asemănătoare Sufletului omului, treceți prin 
el deoarece sunteți mai puternic, este ca și cum acestea ar deveni vapori în calea voastră.

• Este ca și cum un avion, ar trece prin norii dintre Pământ până sus.
• Este același proces, dar acum voi faceți din materie niște norișori.
• Tehnologia actuală nu-și poate imagina asta, deoarece este dincolo                                                       

de înțelegerea omului, dar așa funcționează.                      9:10
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