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1. Transportul şi comunicarea instantanee
• Dl Keshe: - Trebuie să fim mult mai conștienți, despre cunoașterea pe care o avem și pe care
am purtat-o de secole cu noi. Am fost, într-un fel, mulțumiți de sine, să nu vedem, să nu
înțelegem. Dar acum avem o șansă mai bună să înțelegem mai multe despre noi înșine și întrun fel cum comunicăm, cum ne înțelegem Sufletul, unul celuilalt.
• Este nevoie să ne vedem fețele reciproc pentru a-l înțelege? Avem nevoie de sisteme, care au
sisteme de control, pentru zborul în spațiu? Sau ajungem să înțelegem că spațiul este un loc
unde totul zboară pe baza unei singure reguli și aceasta este regula echilibrului câmpului
magnetic şi gravitaţional.
• Depinde de voi, unde vreți să vă echilibrați pe voi înșivă, în raport cu ce și unde vă așteptați
să fiți, ca poziționare.
• Prin înțelegerea totalității cunoașterii, ajungem să înțelegem, că practic nu cunoaștem nimic
despre propria noastră creare şi că există multă nevoie pentru a înțelege, lăsând deoparte
punerea în practică.
• Transportul instantaneu, comunicarea instantanee, utilizând înțelegerea câmpurilor
magnetice ale Universului, este singura modalitate prin care omul, poate pleca de pe
această planetă și să călătorească în adâncul spațiului.
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• Trebuie să înțelegem, că am construit aceste reactoare, am construit aceste
sisteme pentru zbor, dar până acum, niciodată nu le-am adus, să lucreze în
structură câmpurilor magnetice universale. Și de aceea, cei mai mulți dintre cei
ce testează asta, au probleme.
• În tehnologia spațială, noi ne luptăm cu câmpurile MaGravs, ale acestei planete,
utilizând rachete cu combustibil. Sau zburăm la fel, cu aripi, pentru a depăși sau
a echilibra, parte din câmpuri.
• Cum funcționează noul program de nave spațiale? Noi am creat ceea ce
numim, câmpul magnetic plasmatic, în sistemul nostru, în formațiunea
noastră stelară. Am încercat să depășim, câmpul MaGravs al Pământului,
să ne respingem pe noi înșine, prin crearea în sistemul nostru, a câmpurilor
de forță MaGravs opuse, celor de care suntem practic atașați.
• Asta înseamnă că dacă aveți doi magneți, atât timp cât sunt separați,
îi puteți manevra ușor în orice direcție, dar odată ce sunt atașați, știți problema.
Încercând să-i separați, aveți nevoie de un câmp de forță mult mai mare.
• În călătoria spațială Iraniană, noi am făcut-o foarte ușor. Noi ne-am acordat
cu câmpul MaGravs al Lunii, sau cu o poziție predestinată, creată, mai
puternică decât a noastră, pentru a călători, chiar dacă asta poate fi
în afara proximităţii condiție atmosferice a planetei.
• Este relativ dificil să te menții, urmând curbura, deoarece câmpul
MaGravs al Pământului, este prea apropiat și foarte fluctuant.
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• Dacă ați observat, în sistemul spațial Chinez, am creat o separare,
prin reactoarele de pe podea. Chiar și așa, ei au o treabă grea de făcut,
deoarece ele sunt în contact cu câmpul MaGravs al Pământului.
• Acum, dacă noi devenim oameni ai spațiului, prin înțelegerea mișcării
fără combustibil, noi trebuie să ne mișcăm, în modul în care funcționează
Universul, nu omul. Nu ne putem lupta cu câmpul de forțe MaGravs,
a celui de care suntem atașați, practic stând pe el.
• Dacă vă uitați la orice program de nave spațiale, noi suntem atrași de
câmpul MaGravs al Pământului, dar niciodată nu-l lăsăm să ne controleze.
Noi întotdeauna luăm o poziție de control de la distanță. Chiar dacă este
aproape de Pământ, este practic subiectul presiunii câmpului MaGravs,
a unei poziții date, de la distanță.
• Există anumite motive pentru care se practică asta, iar motivul principal este:
ce se întâmplă dacă decideți să aterizați aici și practic este gol pe dedesubt? Întotdeauna vă
protejați, într-un fel ca un păianjen, fiind agățați de intensitatea câmpului propriei voastre
destinații de întoarcere.
• Atingerea Pământului și plecarea prin depășirea gravitației,
este puțin mai grea, ca atunci când stați suspendați.
Este asemanător cu bungee jamping.
• Voi creați câmpul de forțe MaGravs, care devine punctul
vostru de referință. Puteți merge pe Pământ, puteți merge
pe Lună, puteți merge oriunde, dar păstrați sistemul legat,
indiferent peste ce treceți.
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• Sunteți în Londra, vă acordați pe MaGravs-ul Lunii, a lui Jupiter sau
oriunde vreți voi, apoi voi săriți înapoi jos.
• Aterizarea și decolarea navei este bine să nu se facă, chiar dacă
vrem să ne mentinem pe poziţie zile şi nopţi.
• Într-un fel, 5 minute în sus, 5minute în jos, voi călătoriți pe această
distanță în 10 minute, pe când normal faci 12 ore.
• Prin atmosferă o pasăre vă poate ucide, o muscă în motor vă poate distruge și dacă 737x5 are
o problemă, sunteți condamnat.
• (In ultimele sase luni, doua avioane Boeing 737 Max 8 s-au prabusit, unul în Indonezia şi
celalalt in Etiopia, aproape 350 de persoane pierzandu-si vietile in aceste tragedii aviatice.)
• Apoi este pentru prima dată când călătoriți cu siguranța oferită de ecranarea câmpurilor
MaGravs, la viteze pe care voi le dictați, funcție de intensitatea câmpurilor MaGravs, ale
punctului de destinație.
• Apoi, vă întoarceți. Bungee jumping, în sus și în jos.
• Prietenii din Washington vă pot spune, căci au văzut-o și poate fi făcută, iar prietenii noștri
din altă parte de lume, cât de ușor va fi asta în vremurile ce vor veni.
• Este pentru prima dată, când ne întoarcem la problema fizică, deoarece în procesul de
comunicare instantanee, de spațiu și timp instantaneu, voi creați acel timp și spațiu, prin
decizia, cu ce intensitate a câmpului MaGravs vreți să călătoriți.
• Aceasta ridică un mare semn de întrebare, este intensitatea câmpului
MaGravs al Gans-ului, suficient de puternică sau poate ajunge la elementele
structurii lui interne, pentru a fi capabil să creeze o asemenea poziție, încât
să fie țintită și utilizată pentru călătoria spațială?
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• Da, este! Puteți utiliza Gans-urile, dar trebuie să înțelegeți mult mai profund, cum și unde și
cu care element al Gans-ului, trebuie să călătoriți.
• Vă amintiți lecția mea despre banană? Aveți o banană și apoi o decojiți.
Cu cât o decojiți mai mult, cu atât mai mult o expuneți.
Voi decojiți magneticul și expuneți gravitaționalul sau decojiți
gravitaționalul şi expuneți magneticul.
• În unele lecții de acum 2-3 ani, eu v-am învățat cum se face asta.
Acum ajungeți să înțelegeți, că totalitatea învățăturilor, sunt în principal,
în mâinile operatorului, în structura operatorului, în înțelegerea funcționării aplicării
plasmelor de diferite intensități.
• Asta este important, ca noi toți să înțelegem, apoi noi toți putem deveni pasageri ai
Universului, nu doar câțiva dintre noi.
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• Dacă înțelegeți cum să faceți Gans-uri compozite, în interiorul cutiilor de Gans-uri, asta vă va
face viața mult mai ușoară. Știți despre Gans-urile compozite, le-ați văzut și ați văzut cum se
pot comuta și în acest proces, cantitatea de energie produsă este enormă.
• Cei dintre voi care v-ați jucat cu CH3 și conversia acestuia în Deuteriu, sau conversia acestuia
la CH14 (C14), toate vă dau la fel.
• Și modul cum puteți comuta între diferite intensități ale Gans-urilor, vă poate crea și vă poate
da, același proces al câmpurilor MaGravs, care pot alimenta sisteme care pot zbura, sau pot fi
atrase, respinse, sub toate formele, la intensitatea de care aveți nevoie.
• Înțelegerea călătoriei spațiale de astăzi, în domeniul călătoriei instantanee, devine și a
devenit parte a realității, pe care mulți dintre căutătorii cunoașterii, trebuie să o testeze.
Comunicare instantanee, sisteme de zbor instantaneu, nu este ceva foarte îndepărtat, deja
unii dintre voi l-ați obținut, dar nu vă amintiți cum.
• Dacă ați pierdut câteva reactoare (miezuri), știți unde să mergeți să le găsiți.
• Și dacă știți cum să produceți, câmpuri MaGravs de un anumit ordin, atunci înțelegeți
procesul de conversie. Nu aveți nevoie de sisteme computerizate, ci trebuie să înțelegeți,
procesul cât de repede, CH3 se schimbă în C14, sau cum s-a schimbat în Deuteriu.
• Dacă înțelegeți acest proces, atunci puteți controla câmpurile MaGravs, intensitatea
câmpurilor MaGravs ale Pământului, sau a câmpurilor MaGravs universale.
• Întorcându-ne la lecțiile, de acum 6 săptămâni, când multe
Agenții Spațiale au venit să vadă despre ce este vorba, acum
am să le dau, o altă înțelegere. Vă amintiți, CH3 sau CH14,
sau CH12? În același timp aveți Deuteriu. Apoi înțelegeți, unde
și cum creați acele câmpuri MaGravs puternice și ascunse.
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• De la viteza specifică câmpului MaGravs al stării materiale,
la viteza specifică câmpurilor MaGravs universale. Instantaneu.
Așa cum am spus, cei dintre voi, care v-ați uitat deasupra cutiei
de CH3, vedeți cum brusc, în decurs de milisecunde el se face negru.
Cu o secundă înainte a fost portocaliu, iar cu o secundă înainte
a fost portocaliu-roșiatic, iar acum este negru. Dar, trucul este ,
câți dintre voi l-ați lăsat acolo și să observați că devine portocaliu sau roșiatic.
• El se schimbă uneori și odată ce înțelegeți procesul de schimbare, de la una la alta, utilizați
aceiași oportunitate, pentru a deveni Magnetic sau gravitațional. Și singura cheie pentru
asta, este ceea ce e cunoscut, ca și presiunea intensității câmpului Magnetic.
• Ceea ce înseamnă, decojirea mai puternică a celor slabe, pentru ca cele mai puternice, să se
manifeste.
• Motivul pentru care sistemul, din Marea Chinei de Sud, sistemul de zbor a ieșit de sub
control, a fost pentru că timpul de operare, de decojire a bananei, a fost prea rapid, astfel că
energia a fost eliberată.
• Trebuie să înțelegeți, că el a avut un declanşator, un tunet care a creat pasajul și punctul de
presiune energetică. El a creat un sistem potrivit, deoarece toate aceste reactoare, purtau
amprentele anumitor aminoacizi. Iar ploaia și furtuna de afară, în structura ei, transportă acei
aminoacizi și când cele două sarcini se întâlnesc, energia se eliberează.
• Poate aceasta este o cheie, pentru cei dintre voi, care căutați o sursă de energie nelimitată,
dacă ați înțeles această învățătură. Asta este parte din dezvoltarea tehnologiilor, care vor fi
făcute publice în scurt timp, din centrele de cercetare.
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• Un nou centru de cercetare, ultimul, va fi Centrul Internațional pentru Operarea Programelor
Spațiale, în interiorul teritoriului Chinez. Trebuie să se înțeleagă, că călătoria spațială în
adâncul spațiului, are nevoie de oameni siguri și de încredere, nu de comportamente
neregulate, așa cum vedem la Statele Unite, ele au nevoie de o mână sigură. Și aceste tipuri
de tehnologii, trebuie să fie înțelese de oamenii păcii.
• Asta este vital pentru noi toți, să înțelegem că conversia energiilor materiei, în energie
universală, este singura cale, prin care omul va fi capabil să scape, de forțele câmpului
MaGravs al planetei, într-un mod sigur, fără a mai fi nevoie de conversie după plecare,
îndepărtându-se cât de mult este posibil, față de limitele MaGravs ale acestei planete.
Deoarece, de la început, voi călătoriți la intensitatea câmpului, de care practic este nevoie,
pentru a călători în adâncul spațiului.
• Acum înțelegeți, de ce acum câteva săptămâni, am adus CH14, CH12, spre înțelegere și
învățare. Nu a fost doar pentru a vă Carboniza oasele, după câteva mii de ani, sau dacă ați
fost un dinozaur, să fiți recreați sau că eu să vă recreez.
• Cineva mi-a scris: Acum, dacă vorbiți despre crearea creierului în craniu, poți face un
dinozaur? Da, vă rog. Vă voi arăta asta foarte curând.
• Apoi v-om vedea dinozauri reali și vom vedea dacă le place să trăiască în orașele noastre și
dacă atunci va deveni Jurasic Park o realitate, depinde de savanții care înțeleg.
• Nu aveți nevoie de un ou pentru a începe, ci aveți nevoie de un craniu, pentru a construi un
Suflet în el. Și dacă învățați acel Suflet să nu mănânce și puneți în el un ARN special, vă va
depăși, deoarece el va ști cum să absoarbă energia Universului. Îmblânzirea dinozaurilor.
• Dacă puteți să-i îmblânziți, pe liderii lumii ca și pe dinozauri, atunci va fi o planetă pașnică.
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• Dar trebuie să înțelegem şi așa cum am spus mereu, acoperiți lucrurile și nu le vedeți,
deoarece nu înțelegeți. Dacă ați fi înțeles, chiar pe durata lunii Ianuarie, când v-am explicat,
lecțiile despre C12 și C14, ar fi trebuit să știți până acum, că v-am învățat despre
combustibilul călătoriilor universale. Eu chiar am vorbit despre asta, dar oamenii nu au
înțeles.
• Deci, cei dintre voi, care ați utilizat și ați făcut CH3 și ați urmărit schimbarea din portocaliu
în negru, acum găsiți o cale să mergeți de la negru la portocaliu. Şi ați găsit sistemele de
câmpuri gravitaționale și Magnetice, pentru sistemele voastre, care călătoresc în adâncul
Universului și nu doar la câțiva metri, de această planetă.
• Şi atunci, nu trebuie să trăiți în New York, puteți trăi în jungla Amazoniană și să mergeți să
lucrați în New York și să vă întoarceți în câteva minute, după amiaza. Sau v-ar plăcea să
plecați pe planeta Zeus, să mergeți acolo și să vedeți jumătate din Univers și să vă întoarceți
pe Pământ, în doar 5 secunde, deoarece cu ceea ce știți, puteți face orice.
• Așa cum i-am spus foarte recent, unui prieten de al meu, treaba secretarelor, este mai mult
dau mai puțin perimată, deoarece acum ce gândește șeful, clientul primește, fără a mai fi
nevoie să le transfere secretarei, pentru ca ea să le transfere prin Sufletul ei, clientului vostru.
• Multe lucruri se vor schimba în activitatea omului, odată e înțelegeți implicațiile tehnologiei.
• Așa cum am spus, în acest moment este nevoie de opt săptămâni pentru a duce un container
din China în Vest, în Statele Unite sau în Europa, pentru a descărca bunurile în port, apoi
tirurile care poluează tot mai mult. Sau cu noua tehnologie, dacă o înțelegeți, construiți cutia
în Shanghai și o trimiteți în New York în zece minute.
• Şi atunci veți produce numai ceea ce aveți nevoie și scăpați de responsabilitatea de
depozitare, veţi furniza doar la cerere.
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• Vedem că Amazon încearcă să aducă drone, noi aducem sisteme de nave spațiale miniatură.
Mai puțin de 10 dolari pentru a fi construite, dacă înțelegeți procesul. Apoi, va fi lansată o
nouă structură, numită Magazinul Plasmatic al Fundației Keshe, în care vom furniza conform
tehnologiei noastre.
• Asta este în teorie. Dar realitatea este, cum ați produs CH14 și cum ați produs CH12 și cum le
schimbați din unul în celălalt? Sau puteți utiliza câmpul gravitațional al unuia și câmpul
Magnetic al celuilalt, pentru a crea ecranarea în spațiul Universului, dar în același timp,
rămânând om de pe Pământ.
•

2. Călătoria spre lumină
• Rick: - Călătorind cu nava spațială, spre cea mai apropiată stea de Pământ, care este la 4,3 ani
lumină distanță şi presupunând că nava noastră începe să se miște, împotriva cărei entități
universale, împotriva cărui câmp magnetic reacționează nava noastră, pentru a se mișca. Vor
fi câmpurile magnetice ale Soarelui nostru, sau câmpurile magnetice ale unei găuri negre.
• Dl Keshe: - Dacă v-ați acordat la intensitatea luminii pe care o vedeți, așa cum nimic altceva
nu a afectat-o ca să ajungă la voi, atunci și voi puteți ajunge acolo.
• Rick: - Deci nu este vorba de a merge împotriva a ceva, nu este împotrivă, ci doar înspre, în
acest caz, este adevărat ?
• Dl Keshe: - Ai ajuns la nivelul șase (de la nota 5 la nota 6).
• Dacă corpul omului este făcut din aceste elemente, COHN , noi vedem doar stelele sau
intensitățile, care au spectrul de câmpuri Magravs ale acestora. Faptul că considerăm că 5%
din Univers este masa stelelor, este total greșită. Deoarece noi vedem doar stelele și entitățile
a căror câmpuri MaGravs, la punctul de observare, sunt la intensitatea aminoacidului nostru.
• Dacă-l schimb pe D-ul COHN, cu COHZ , oricare ar fi el, veți vedea doar sistemele planetare
sau structurile, care sunt la această intensitate. Nu veți vedea ceea ce eu văd.
• Deci, atunci când spunem că vedem atât de multe stele, noi vedem doar entități stelare, care
au o conexiune, cu intensitatea câmpului MaGravs, al aminoacidului nostru, sau o combinație
de câmpuri, care interacționează cu aminoacidul nostru.
• Mulți oameni ai spațiului, vor înțelege foarte, foarte curând.
• Deci, atunci când vă uitați și vedeți lumina, spre care ați spus că călătoriți câți ani, de ai
contabilului (Einstein), atunci deoarece acestea interacționează cu voi, s-a creat acea lumină,
pentru a v-o da vouă, înseamnă că are un ordin mai înalt al câmpurilor, deoarece ele vin
spre voi, înseamnă că aveți nevoie de ele, sunteți mai slab decât ele.
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• Deci puteți întoarce înapoi câmpuri, prin reactorul vostru, încât să creeze inversul câmpurilor
acestora, sau puteți înota pe ele, deci, așa cum ea vă vede pe voi și voi o vedeți pe ea
instantaneu.
• Nu există timp și spațiu în Univers, dacă înțelegeți funcționarea plasmei. Spaţiul şi timpul
este efectul şi reziduul stării de materie.
• Puteţi deveni contabili, deoarece puteți număra o navă, două nave, trei nave (sau ani
lumină).
• Acestea sunt realitățile pe care lumea științei și educația omului, trebuie să le aducă în ciclul
educațional. Iar, aceste lucruri care nu există (anii lumină), nu vor mai fi aduse în discuție.
• Nu vă puteți rătăci, deoarece deja le-ați văzut. Când vedeți o lumină în întuneric, căutați
lumina, deoarece știți că este o viață, o viață de care depindeți, voi mergeți spre ea, mergeți
spre lumină.
• La fel este și în călătoria spațială, dacă ați văzut lumina. Deja ați creat câmpurile. Trebuie să
înțelegeți, care este intensitatea câmpului acelei lumini pe care ați văzut-o, încât să vă
acordați pe ea.
• Dacă aceasta este steaua, și acesta este ochiul omului, când
ați văzut lumina acelei stele, deja ați stabilit o conexiune.
Este treaba voastră să măsurați ceea ce vedeți, la ce intensitate,
încât să vă acordați sistemul pe ea și apoi sunteți acolo instantaneu.
• Noi vedem Universul viu și activ (în timp real), nu ce s-a întâmplat
acum cu 4,5 milioane de ani lumină în urmă.
• Aceasta este diferenţa între contabil (Einstein) şi sistemul de timp plasmatic.
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• Este datoria noastră să înțelegem acest fenomen, apoi va deveni foarte ușor să călătorim în
adâncul spațiului.
• Unul din motivele pentru care am acceptat sistemul, căruia îi trebuie atâția ani lumină, este
faptului că am căzut în capcana sunetului din starea materială. Întârzierea de timp din
momentul vorbirii până când auziți, i-a dat omului această imagine, că la fel se întâmplă și cu
lumina. Nu lumina pe care omul o crează, lumina din câmpul intensității universale, care este
instantanee.
• Asta este ceea ce trebuie să înțelegeți, iar complicațiile devin foarte rele, dacă nu înțelegeți.
Deoarece atunci, calculați în starea materială, dar voi aveți un Gans plasmatic și acesta este
99% din motivele pentru care, mulți dintre voi nu obțineți zborul, deoarece chiar și atunci
când îl obțineți, nu-l vedeți.
• Stăteam acolo și-mi spuneam: Ei nu înțeleg ceea ce-i învăț. Acesta este zborul. Ei nu vor să-l
vadă, nu vor. Nu sunt acolo pentru a-l vedea. Deoarece dacă ei îl văd, îl acceptă, este
împotriva a tot ceea ce au învățat. Orbirea prin prejudecată.
• Dacă o vedeți și dacă vă puteți acorda pe ea, atunci este instantaneu. Conexiunea este deja
stabilită între voi.
• Într-o zi, în viitor, omenirea va face o copie propriilor ei ochi, în dimensiunea Gans-ului, încât
prin ei să poată vedea profunzimea Universului, doar pentru a înțelege viteza, sau
intensitatea de care are nevoie, să o producă, pentru a călători cu viteză, pentru a fi acolo
unde vrea să fie. Instantaneu.
• Omenirea nu este suficient de matură, pentru a înțelege asta. Și asta este una din cele mai
mari probleme pentru oameni ca mine, încercând să scrie peste prostia unui singur om, este
foarte greu.

3. Naşterea umanităţii în Comunitatea Universală
• Rick: - Cineva în Q&A spune: Putem pleca dintr-un portal din interiorul nostru?
• Noi am menționat mamele și prin ce trec ele, în interiorul lor, deci probabil ele știu mai
multe, despre acest portal...
• Dl Keshe:- lasă-mă să-ți spun: Cum comunică o mamă, cu Sufletul copilului din interiorul ei?
Cum transportă un copil, amprenta emoțională a mamei? Cum știe Sufletul unui copil, că este
timpul să fie născut? Cum de se poziționează, pentru a putea fi născut? De ce copii se întorc,
pentru a le ieși capul prima dată? Este o poziționare MaGravs, sau este o adaptare genetică
pentru a face asta? Și apoi, chiar și așa, tot se bazează pe forțele câmpului MaGravs.
• Dacă o mamă poate comunica cu Sufletul unui copil, atunci când îi este foame sau orice
altceva. De câte ori, ca și mame, ați simțit că v-ați conectat cu copilul din interiorul vostru?
• Deci acum sunteți în interiorul zonei Universului, acum voi deveniți copilul, iar acel Univers,
acea stea este mama. Nu este nici o diferență.
• Noi suntem cei care, pentru că nu înțelegem, facem să fie diferit. În realitate, este același
lucru.
• Voi sunteți într-un pântec, care este la rândul lui într-un alt pântec, care el însuși, este parte
a unui alt animal, numit galaxie, care este parte dintr-un alt animal numit Univers.
• Noi toți suntem o adunătură de Suflete, într-o mamă permanentă numită atmosfera Soarelui,
priviţi din exterior suntem ca un pui în coaja oului. Deoarece câmpul MaGravs al Soarelui, a
creat acea coajă a oului, prin interacțiune cu câmpul mediului. Deci noi suntem deja parte a
unei alte părți și creăm o parte mai mică, pe care-l numim copil, ca o mamă să-l poată simți.
• M-am referit, în trecutul recent, intenționat cu cuvântul, Sufletul Pământului.

Naşterea umanităţii în Comunitatea Universală
• Este timpul ca omul să se maturizeze, încât ca și copilul, care atunci când s-a maturizat este
evacuat sau născut, trebuie ca totalitatea Sufletului omului, să se maturizeze acum, încât
planeta Pământ, să nască acest copil, să fie născut în dimensiunea Comunității Universale,
într-o nouă dimensiune.
• Noi trebuie să ne maturizăm, sau este esența colectivă a Sufletului creației de pe această
planetă, care a atins masa critică a intensității, încât este timpul pentru umanitate, să fie
născută în Comunitatea Universală.
• Noi suntem respinși de mama noastră, pentru a fi evacuați într-un fel, dacă vă uitați. Iar
oameni ca și mine sunt aici, pentru a vă arăta cea mai bună cale de a pleca.

4. Modificarea intensităţii câmpurilor prin înclinarea axei
• Acum suntem în primăvară. Acesta este Soarele și acesta este Pământul. Dacă o mică deviere
(a axei Pământului), poate crea sezoanele sau o asemenea variație, acum puteți înțelege ce
poate face, intensitatea câmpurilor.
• Dacă înțelegeți asta, cu siguranță ar trebui să fiți capabili, să dezvoltați sisteme, care să vă
poată atrage sau să vă respingă.
• Dacă o înclinare de câteva grade, a acestui fir de praf din Univers, pe care îl numim uriașa
planetă Pământ, poate crea o asemenea schimbare, a absorbției câmpurilor Soarelui, atunci
ar trebui să fie ușor, pentru fiecare om să înțeleagă, cum să fie atras și ce să facă.
• Dar de ce lucrați cu Soarele, care este atât de mic? De ce nu vă acordați cu câmpul MaGravs,
a ceea ce numim gaură neagră, sau centrul Universului, sau centrul galaxiei. Viteză mai mare.
Distanțe mai mari.
• Vedeți, eu încerc să vă deschid orizonturile înțelegerii.

5. Omul ca o stea
• Iavan: - Deci, întrebarea este: Dacă Gans-ul poate fi adus, înapoi la starea materială, asta
înseamnă că dacă, construim toate aceste lucruri, încât, a fost o teorie, că putem pune unul
în mijlocul orașului, dar atunci există un pericol, încât practic, ne putem aduce corpul mai
repede în stare materială,
• Dl Keshe: - Nu neapărat. Este o stare a minții. Tu vrei ce este acolo sau nu, sau într-un fel o
stare a Sufletului, o intensitate a nevoii.
• Iavan: - Da, dar în același timp, ca și entitate, dacă ne uităm nu suntem în totalitate de pe
Pământ și am discutat că energia noastră, provine de la Soarele de deasupra. Ceea ce
înseamnă că într-un fel, noi hrănim centrul planetei, corect? Care este Sufletul colectiv al
planetei. Deci încet, practic noi creăm materia pe nivelul...
• Dl Keshe: - Da. Tu mergi doar într-un singur sens, trebuie să mergem în ambele sensuri. Şi
planeta ne hrănește pe noi, pentru a fi parte din ea. Deci, tu deja ești legat.
• Vezi tu, pentru a te legăna, ai nevoie de ceva pe care să sari, ceva care să te țină. Dacă sari și
nu există ceva care să te susțină şi să te legeni, cazi înapoi pe Pământ.
• Privește asta așa. Dacă vrei să călătorești în adâncul Universului, sau altundeva, schimbă doar
numele și poziția, Soarele, galaxii, oricare Universuri. Dacă săriți și nu aveți pe ce să săriți,
aterizați înapoi de unde ați plecat. Dar, în funcționarea Universului, întotdeauna există un
câmp care te alimentează, dacă-l poți vedea, ești deja legat de el, dacă-l poți simţi, te poți
lega de el.
• Să mergem puțin mai adânc, pentru că atunci vei înțelege puțin mai mult.

Omul ca o stea
• Acesta este Pământul, și dacă stai acolo, ești sub influența gravitației Pământului.
• Dar această gravitație, este conectată cu gravitația Soarelui. Gravitația acestuia, este
conectată cu gravitația galaxiei. Iar gravitația acesteia este conectată cu gravitația liniei
centrale a Universului. Dar acestea sunt toate, într-o singură direcție. Însă în același timp, ce
facem cu calea Magnetică?

• Deci nu trebuie să considerăm doar câmpul gravitațional al Pământului, trebuie să
considerăm și câmpul gravitațional al Soarelui când vrem să călătorim în spațiu. Apoi trebuie
să consideri câmpul gravitațional al galaxiei, atunci când consideri că vrei să călătorești, în
adâncul Universului.

Omul ca o stea
• Sau le poți utiliza ca să călătorești spre ele. Acest GPS este cu utilizare multiplă (vezi
cartografierea Universului). Doar să înțelegeți unde să aterizați.
• Ceea ce încerc să-ți explic, este să te uiți un pas mai departe. Un pas mai departe de cuvintele
de pe tablă. În cea a înțelegerii totalității pe care trebuie să o duci cu tine, care există și
trebuie să faci ceva. Deci, gândește puțin.
• Iavan: - Bine, deci sugerați că această călătorie ar fi posibilă, dar asta înseamnă că trebuie să
aplicăm un al doilea câmp, care îl izolează pe utilizator de Pământ și apoi putem pleca.
• Dl Keshe: - Bună dimineața. Dar ce te izolează, ce te conectează de acest Pământ? Este
fizicalitatea ta, este câmpul MaGravs, al inerției masei corpului tău.
• KS :- D-le Keshe, î-mi cer scuze că vă întrerup, noi suntem hrăniți de către Pământ, deci asta
înseamnă că dacă ne acordăm cu altă stație de alimentare, să spunem cu Soarele, vom fi
legați cu Soarele nu cu Pământul, deoarece ne alimentăm din Soare? Sau să spunem cu
centrul galaxiei, caz în care am putea fi capabili să călătorim oriunde, deoarece suntem legați
de cel mai puternic.
• Dl Keshe: - Vezi tu, nu mulți dintre voi, ați lucrat în apropierea unui reactor spațial. Și cei
dintre voi care ați lucrat, nu i-ați înțeles funcționarea. Dacă stați mult timp în vecinătatea
reactoarelor spațiale, în special a celor realizate pentru zbor, ajungeți să înțelegeți că vi se
schimbă comportamentul. Dorințele vi se schimbă. Înțelegerea totalității vi se schimbă, cu
excepția cazului când sunteți un materialist.
• Mulți dintre voi, când lucrați în apropierea unui reactor spațial, câmpurile acestuia, deoarece
încearcă să găsească echilibrul, între el însuși și planetă, din care voi sunteți parte, voi simțiți
schimbarea.

Omul ca o stea
• În discuțiile mele, dacă vă întoarceți, în unele prezentări, am explicat factorul "gâdilat".
• În Universitatea Sharif din Teheran, când am construit primul reactor, nimeni nu știa ce
făceam. Cei care intrau se aplecau puţin înainte, acesta era detectorul meu dinamic de câmp,
l-am urmărit de multe ori.
• Am pus reactorul pe podea și am decis să văd cât de departe este câmpul, deoarece eu sunt
mereu în el şi este foarte greu să-l sesizez. Deci am așteptat ca cineva să intre în laborator, să
văd unde se îndoaie. Este ca atunci când cineva îi lovește în stomac, se apleacă înainte.
• Am spus: O, asta este dimensiunea câmpului meu. El a devenit cel mai bun detector de câmp
pentru mine. Dar era ceva nou. Deci cum simțim acel câmp? De ce brusc el se simte așa?
Deci, asta este parte din noi, noi am știut că așa este, dar am ignorat.
• Poate că putem explica mai ușor, în acest fel.
• De ce unii dintre noi, au frică de cădere? De unde vine această frică? Dar există vreun motiv,
ca să măsoare câmpul MaGravs al Pământului și întotdeauna să nu știe, cum va reacționa la
el? Trebuie să aibă o esență a trăirii, de care să ne fie frică?
• Deci în corpul nostru, noi avem un simț al măsurii, dar nu l-am dezvoltat niciodată, deoarece
acum avem ochi, avem un tip care-l măsoară și spune 4,1 milioane de ani lumină.
• Vă puteți imagina cât de rău vă puteți strivi de acel Soare, când sunteți înafara planetei
Pământ și cădeți liberi 4,1 milioane de ani? Veți fi striviți, când aterizați pe acea stea.
• Deci, este frica de a cădea, asociată doar cu această planetă? Deoarece în spațiu nu puteți
cădea.
• Este ceva ce vom pierde. Este una din primele trăiri pe care o pierdem. Deoarece nu puteți
cădea, este un spațiu de timp zero. O frică a pierderii.

Omul ca o stea
• Când totul ne este furnizat în spațiu, nu se poate pierde nimic, deoarece totul este acolo, o
cantină pentru 24 de ore, hrănind Sufletul omului, care să hrănească orice fizicalitate
existentă.
• De ce insistăm pe hrănirea Sufletului omului? Deoarece când schimbați dimensiunea, nu mai
aveți brațe, cum vă hrăniți? Ca cineva cu amputări, căruia îi este hrănit creierul?
• Lăsați-mă să vă explic ceva, ce vreau să prezint de ceva timp, poate este vremea ca voi toți să
înțelegeți, în trecutul foarte recent, am explicat asta într-un mod foarte fin.
• Acesta este capul omului, acesta este creierul omului, acestea sunt brațele.
Am mai explicat și dacă ați înțeles, prin ceea ce radiază, a creat craniul în
care trăiește. Dar acum, în raport cu atracția gravitațională a Pământului,
a creat brațele, picioarele și corpul.
• Acum, când sunteți în spațiu și nu există atracție gravitațională,
ce devine Sufletul omului? Exact la fel, atunci deveniți un Soare.
Poate pentru prima dată putem înțelege, ce înseamnă când spunem,
că vom deveni călători ai spațiului. Sau deveniți ca aceasta, funcție
de unde vin câmpurile gravitaționale, încât Sufletul să devină centrul acestora.
• Dar în principal, ajungeți să deveniți o stea.
Deoarece acum, această parte care a fost creată
datorită atracției gravitaționale a planetei,
nu mai există.
• Deci, este frica fizicalității, cea care-l oprește pe om, să atingă punctul de a
se îndrăgosti pentru a da.
• Apoi, dacă faceți asta, și nu mai sunteți legat de planetă, ce se va întâmpla cu voi?

Omul ca o stea
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Acum înțelegeți cum facem o stea din Sufletul omului, odată ce părăsiți această planetă.
Deoarece atracția gravitațională, a acestei planete nu mai există.
Acum înțelegeți, cum voi toți, deveniți o stea strălucitoare.
Cum, în profunzimea spațiului, deoarece nu mai există atracție
gravitațională, ajungeți să fiți asta.
Am făcut omul în imaginea mea, pentru a fi o stea, pentru a fi
un dăruitor, pentru a se îndrăgosti, ceea ce înseamnă
să dai necondiționat.
Va-m spus că dezvoltarea tehnologiei din ultimele câteva săptămâni,
vă va duce să faceți parte, din Comunitatea Universală, în direcția corectă
și în modul corect, cu înțelegerea corectă.
Aveți nevoie de bănci și de mâncare și de orice altceva?
Cum vă veți hrăni singuri, cum stau acele stele pe cer, pentru milioane de ani?
De unde-și iau energia, sau de unde accesează această energie imensă, pentru a da ceea ce
nu au nevoie, sau să-și găsească echilibrul, atunci când iau prea mult.
Acum înțelegeți mai mult. Pe ce cale o veți lua?

6. Funcţionarea trupului prin câmpurile Sufletului
• Jalal: - Pentru a călători, nu este mai bine cu singularitatea decat cu compozitul (GANS-ul
compozit).
• Dl Keshe: - O poţi face oricum. Chiar dacă ai un compozit, până la urmă produce un câmp
comun, un singur câmp care interacţionează cu altele.
• Jalal: - Da, dar în toate lecţiile d-voastră aţi spus sa nu folosim anumite GANS-uri în anumite
locuri. Deci dacă folosesc GANS-ul greşit, în loc să ajung în planeta Zeus, sfârşesc în Soare. Nu
este mai bine să folosesc neutronul şi protonul în acelaşi timp, adică He. Şi avem deuteriu la
toate nivelurile şi toate se conectează cu Creatorul, cu gaura neagra. Am dreptate?
• Dl Keshe: - Ascult, aştept ca tu să înţelegi ce spui, mare parte seamănă cu o struţo-cămilă.
• Jalal: - Nu vom putea merge prea departe cu GANS-urile, pentru că toate GANS-urile
compozite din corpul nostru sunt controlate de unul, şeful, ce tocmai a fost reprezentat
printr-un punct. Acest punct este singularitatea care face totul cu GANS-urile compozite din
corpul nostru, pentru a obţine poziţionarea. De ce să lucrăm cu soldaţii şi să nu lucrăm cu
generalul.
• Dl Keshe: -Vezi tu, din cei 7 miliarde, puţin înţeleg această singularitate.
• Jalal: - Bine, atunci daca avem doua mono GANS-uri, nu compozite, pentru că şi GANS-ul de
CO2 are 50 de elemente în el şi nu-l înţelegem. Dacă luăm GANS-ul de CH3, avem Carbon şi
Hidrogen. Când ajungem la energia dintre două GANS-uri ajungem să capturăm, de fapt,
sufletul lor şi cu acesta trebuie să lucăm.
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Funcţionarea trupului prin câmpurile Sufletului
• Dl Keshe: - Când vorbim despre un compozit, atunci avem câmpuri de diferite intensităţi. Și
apoi, dacă înțelegeți totalitatea funcționării, atunci auto centrarea este parte a organizării
acesteia.
• Hai să vorbim despre Sufletul omului.
• Și aveți acest creier. În două părți. Și poate pentru prima dată, veți înțelege de ce creierul are
două părți. Acesta ca și câmp (Sufletul), interacționează cu acesta (emisfera dreaptă) și nu
uitați, avem o spațiere aici (între emisfere).

• Dar, acesta (Sufletul), în același timp, interacționează cu acesta (emisfera stângă). Apoi, aveți
două câmpuri, care datorită echilibrării cu centrul, interacționează între ele (emisferele), de
asemenea. Apoi, aveți interacțiunea Sufletului fizicalității, care interacționează cu câmpurile
obișnuite. Apoi, înțelegeți de ce, corpul omului de pe această planetă, a decis să meargă
împotriva atracției.
• Ne afectează chiar și viziunea. Ne afectează comportamentul, ne afectează
opinia în raport cu viața, modul cum câmpul normal, interacționează cu
dimensiunea fizică. Poziția ochiului, locul unde se află, puteți vedea, că cei
doi ochi, sunt două câmpuri magnetice ce trebuie să interacționeze.

Funcţionarea trupului prin câmpurile Sufletului
• Și acești nu sunt doar niște nervi, ce se conectează cu fizicalitatea.
Interacțiunea lor, decide ce ajunge aici pentru a interacționa,
decide emoția, reacția și interacțiunea fizică cu persoana.
• De ce, oamenii care se uita câș cu ochii, au caracteristici diferite
față de alții care văd drept? de ce unii oameni, a căror ochi sunt
poziționați altfel, au un caracter foarte dubios, așa cum spunem noi,
deoarece la ei oprează două simţuri diferite, ale creierului, iar unul
trebuie să-l convingă pe celălalt intern şi acesta devine un
comportament extern.
• Asta este ceea ce continui să spun, întreaga cunoaștere a agriculturii,
cunoașterea în dezvoltarea spațiului, cunoașterea din sănătate,
cunoașterea din producerea materialelor, acum toate vin împreună.
• Mergeți înspre călătoria spațială, dar trebuie să o înțelegeți.
• Văd câmpul, dar ce voi înțelege despre acest câmp, din mișcarea lui? Care este reacția lui?
Are un Suflet? Interacționează el cu mine? Mă va afecta? Îmi va da un virus? Îi voi da eu un
virus? Ajungem ca acele bunici, care-și îmbrățișează copii: vin-o aici că am o răceală pe care
ți-o dau și ție, deoarece tu nu o poți lua de nicăieri.
• Noi suntem cei ce știm cum să aducem împreună, totalitatea cunoașterii a ultimelor 10, 20
de ani, iar acum multă lume, va fi capabilă să o facă. Noi toți ajungem la propria noastră
concluzie, și asta nu înseamnă că vreunul dintre noi greșește. Noi doar creăm o poziție a
destinației, pentru următorul nostru pas.
• Noi trebuie să devenim, minți mult mai deschise, la cunoașterea Universului, nu la
numărătoarea unui contabil. Și atunci devenim liberi, față de dimensiunea fizicalității.

Funcţionarea trupului prin câmpurile Sufletului
• Aţi văzut acel film, când acea persoană, și-a pus propriul cap sub propriul braț. Nu înseamnă
că nu avem nevoie de fizicalitate, dar existența mea este în Sufletul meu. Sufletul este cel ce
face să funcţioneze trupul, nu contează unde-l puneți.
• Voi vă uitați la dimensiunea fizicalității, la creier ca și două jumătăți. Eu mă uit la el ca la
două stele, funcționând în inerția stării materiale, unul împotriva celuilalt și acolo unde se
află, unde interacționează, unde sunt în echilibru cu câmpul MaGravs al Pământului, devine
poziția Sufletului omului.
• Deoarece acest câmp, are o interacțiune, nu contează că merge
pe Lună sau pe Marte, el este tot acolo. Odată stabilit, este la fel.
• Dar cele două jumătăți, din dimensiunea fizicalității omului, dacă
vă uitați la ele, de ce vă schimbați poziția de pe stânga pe dreapta?
Deoarece trebuie să treacă, prin Sufletul omului,
este numitorul comun.
• Altfel puteți merge așa, nu mai aveți nevoie de Suflet, la revedere.
Atunci nu mai există structură, nu va ține, nu va supraviețui.
• Apoi dacă înțelegeți acest tip de poziționare, bolile mentale cum le spuneți voi,
sunt o joacă de copii.

7. Copia propriului Suflet
• Dl Keshe: - Să mergem la un alt pas. Acum, ca și savant al Fundației Keshe, ai înțelegerea și
înțelegi că Sufletul are o intensitate și înțelegi că ești capabil să produci, așa după cum știi,
multe Gans-uri de diferite intensități, pentru diferite aplicații, vei îndrăzni să, sau ai
suficientă încredere, încât să faci o copie a propriului tău Suflet? Și ce se va întâmpla
atunci?
• Mulți dintre voi, în procesul de realizare a tuturor acestor sisteme de zbor și a acestor Gansuri, ați putut atinge nivelul de intensitate, al singularității, al propriului vostru Suflet.
• Care este frica omului de a produce sau de obține crearea lui însuși?
• Noi am clonat oaia şi multe altele. Acum cum ar fi dacă am avea cunoașterea să ne clonăm
propriul nostru Suflet? Îl vom crea, sau ne va fi frică? Nu este vorba că nu s-a întâmplat, se
va întâmpla. Va deveni el eu, sau eu voi deveni el?
• Mulți dintre voi, mulți dintre voi, în special unii doctori, se joacă cu această limită, îi
urmăresc. Fără ca ei să știe. Unele grupuri medicale din Fundație Keshe, sunt la limita acestui
joc, dar nu înțeleg cu ce se joacă. Și care sunt consecințele?
• Noi v-am învățat totul. Vedeți, acum pentru prima dată în istoria omenirii, ați reușit să
schimbați materia în energie și energia înapoi în materie. Asta este ceea ce faceți, luați un
Cupru, faceți Gans din el, îl puneți în interacțiune, faceți Aur, faceți Zinc, orice. Cunoașterea
omului prin această tehnologie este finalizată, depinde cât de tare doriți să înțelegeți, că dacă
puteți face Aur, puteți face Sufletul omului, de asemenea.
• Cât sunteți de încrezător pentru a gestiona asta? Și voi furniza sau voi primi, pentru a ilumina
sau a mări capabilitatea propriului meu Suflet, de a da necondiționat?

Copia propriului Suflet
• Asta nu mai este teorie deloc, voi lucrați deja cu asta. Faceți Gans-uri acasă, în garajele
voastre, ați făcut sistemele stea, ați făcut sisteme dinamice, ați făcut amestecuri de Gans-uri.
Cunoașterea este în puterea omului, acum înțelegeți unde v-am adus. Voi deveni eu acel
sistem, încât prin interacțiunea lui, să-l pot potrivi cu propriul meu Suflet, într-un sistem pe
care-l pot face eu, la fel ca și pântecul mamei, acum înțelegeți. Și să-l utilizez ca pe un sistem
de respingere a propriului meu Suflet în adâncul Universului.
• Acesta nu mai este un vis, acesta este realitatea, care vă va lovi pe mulți dintre voi. Iar
echipele noastre medicale, se joacă cu asta, sunt la limită cu asta, iar eu îi urmăresc.
• Vom utiliza nave cu propulsie, sau vom utiliza intensitatea câmpului Sufletului omului,
pentru a intra în dimensiunea Universului? Asta este ceea ce construiți, cu ce vă jucați.
• Cu alte cuvinte, mergeți la un magazin de jucării, cumpărați o jucărie și puteți să vă jucați,
doar cu una din funcțiunile ei. Acum, vă voi arăta că are mult mai multe funcțiuni. Nu este ca
acei roboți, care pot să spună doar: Bună! Ea vă poate servi de asemenea. Și nu este făcută în
Japonia, este făcută din voi, de către voi, în bucătăria casei, așa cum mulți dintre voi, ați
utilizat-o pentru dureri sau orice altceva.
• Acum înțelegeți totalitatea. Acum înțelegeți despre ce vorbim și care este profunzimea
cunoașterii. În ce anume v-ați băgat.
• Noi am venit aici pentru a vă învăța, ceva despre Gans-uri, acum dacă înțelegeți în
profunzime, puteți realiza o copie a propriului vostru Suflet. Și sunteți deja gata să
acceptați, deoarece acum voi ați creat.
• Noi întotdeauna am spus, un ovul și un spermatozoid, în condiția dată din pântecul mamei,
vin împreună pentru a crea Sufletul omului, încât prin crearea Sufletului omului, să facă
fizicalitatea omului. Noi spunem că ia formă, copilul, apoi este născut.

Copia propriului Suflet
• Acum, voi aveți această capabilitate de a o face, dar atunci, odată ce ați creat acel Suflet,
care este o copie a propriului vostru Suflet, cele două Suflete vor interacționa, și care va fi
rezultatul?
• Aceasta nu este teorie, ați lucrat cu ea, iar eu v-am spus că dacă faceți totul corect, ceea ce
unele echipe medicale fac, lucrând la aceasta, eu am spus: Doamne, când vor vedea ceea ce
fac?
• Sufletul omului nu rezultă dintr-un borcan de gem, vândut la supermaket. Ci, existența
Sufletului omului, este fizicalitatea omului, ce se află în fața unei oglinzi, la care vă uitați în
fiecare zi. Mă gândesc să vă las așa, mă gândesc la asta și poate, poate, am deschis o altă
cutie a Pandorei, pentru ca mulți dintre, voi să lucreze și să gândească.

