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1. Falsitatea teoriei universului holografic
• Dl Keshe: Am ajuns la a 264-a lecție de predare continuă şi încercăm să explicăm tot mai mult
părțile fundamentale care au fost scoase din științã și cu acestea am văzut multe probleme.
• Și, pe de altã parte, vedem cum putem adãuga la cunoașterea noastrã colectivã, despre noi
înșine, deschizând Comunitatea Universalã cãtre noi, încât sã putem lucra.
• Acum câteva lecții, am adus subiectul noii științe holografice, unde ei spun că există o
suprafață plană, care prezintă totul ca pe un miraj.
• Ei spun că această teorie este corectă deoarece este acceptabilă matematic. Adică dacă
construieşti o structură matematică şi ecuaţiile matematice adăugate rezolvă ceea ce
presupui, înseamnă că este corect.
• Dar aceasta nu este altceva decât o nouă minciună, presupunere, înşelătorie, care a fost
făcută.
• Deoarece din aceste ecuaţii matematice trebuie să eliminăm toate ipotezele greşite pe care
le-au făcut Einstein şi alţi savanţi, cum ar fi ridicola formulă E=mc2, sau alte presupuneri din
mecanica cuantică.
• Pe lângă acestea, noii savanţi ai holografiei au făcut o presupunere uimitoare şi anume
existenţa energiei întunecate, ai cărei forţă a câmpurilor gravitaţionale ţine întreaga structură
împreună. Şi această presupunere a fost făcută pentru ca ecuaţia masei să fie corectă.
• Dar până acum nici o organizaţie ştiinţifică, cu toate fondurile uriaşe avute la dispoziţie, nu
au reuşit să confirme existenţa energiei întunecate.
• Şi orice savant poate vedea adevărul şi să înlăture această teorie.

Falsitatea teoriei universului holografic
• Cu holografia, ei joacă urmatorul truc, ei presupun că există ceva opus tuturor condițiilor, pe
care o numesc energie întunecată, materie întunecată şi aceasta creează acele câmpuri de
forță gravitaționale, care menține împreună această structură holografică a Universului.
• Aceasta este magia şi ține foarte mult de lumea științifică a filmelor pentru copii.
• Cineva a venit cu ele şi a utilizat același proces, aceiași structură, aceleași minciuni și
înșelătorii pe care le-am văzut, la D-ul Steven Hawking, le-am văzut la Einstein, dar de această
dată ei au schimbat jocul și consideră că întreg Universul este plin de aceste lucruri, cum sunt
energia și materia întunecată și există un liant gravitațional ascuns, care menține împreună
această structură holografică.
• Dar întreaga înțelegere a acestei energii întunecate sau materii întunecate, așa cum o
numesc ei, nu a fost descoperită. Deci, atât timp cât nu există, se pot face tot felul de
presupuneri.
• Deci trebuie să fiți conștienți despre acest truc holografic, ce apare și aduce toate aspectele
matematice din spatele lui, prin cheltuirea a miliarde de dolari pentru asta și într-un fel să fiți
conștienți, că acum lumea științifică, va crea noi nume și noi condiții pentru structura fizică și
va veni cu un nou trucuri.
• Dacă aveți copii care au o înțelegere greșită a matematicii, care urăsc matematica, sfatul meu
pentru voi ca și părinți, faceți exact ce facem cu teoria și cu Universul holografic.
• Mergeți și citiți istoria matematicii și veți descoperi că este unul din cele mai dulci lucruri pe
care le-ați făcut vreodată. Și atunci veți vedea care sunt greșelile și le veți înțelege și cum s-a
dezvoltat această matematică.
• Unul din cele mai bune lucruri pe care le-am văzut, pe care le-a făcut compania de difuzare
Britanică (BBC), a realizat programul numit istoria matematicii.
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• Luați-o pentru copii voștri, lăsați-i să o asculte, este un lucru frumos.
• Acele ecuații complicate, integrale, diferențiale, dacă ei înțeleg cum s-au dezvoltat și cum au
apărut, le permite să nu creadă ceea ce ații încearcă să construiască. Și veți descoperi că copii
voştri se vor îndrăgosti de matematică şi în special de fizică.
• De ce savanții din vechea generație, nu acceptă aceste aberații, pe care le vedem apărând cu
aceste noi idei?
• Deoarece noi am înțeles fizica de la baze. Noi înțelegem principiile Creației. Noi înțelegem
funcționarea Universului.
• Deci, nici un magician nu poate veni.
• Dacă vă uitați la lecțiile ultimilor 10 ani, eu întotdeauna v-am dat și v-am arătat și v-am făcut
să vedeți și să înțelegeți, iar dacă nu ați înțeles, atunci este limitarea cuprinderii voastre
asupra științei, până într-o zi când totul va deveni clar și veți putea merge mai departe.
• Citiți istoria matematicii și apoi dacă citiți istoria fizicii, veți pune capăt acestor presupuneri și
veți înțelege de unde provin aceste falsuri și cum le puteți depăși pentru a vedea dincolo de
ele.
• Așa cum am spus, acestea sunt falsurile lui Steven Hawking, iar mincinoșii au creat mai mulți
mincinoși, care trebuie să se unească, deoarece atât timp cât toți mințim, toți spunem
adevărul (nostru), deoarece toți mințim împreună.
• Și mult din această teorie a Universului holografic se bazează pe munca unor oameni ca D-ul
Hawking și găurile lui negre.
• Dacă nu au existat acum există, iar acum au venit cu materia întunecată, energia întunecată și
restul.

2. Crearea structurii atomice
• Dl Keshe: Există o înțelegere fundamentală în lumea științifică şi așa cum am spus voi duce
umanitatea în punctul înțelegerii totalității.
• Dacă ați citit prima, a doua sau a treia carte, ar fi trebuit să înțelegeți ceva fundamental şi
anume, că noi suntem toți la vârsta la care am trecut printr-un număr de nume simbolice.
• Dar ce am înțeles din istoria acestor nume simbolice? Care este adevărul și cum există aceste
entități? Care este măsura lor? Care este motivul existenței acestora?
• De ce sunt la fel pe Pământ ca și pe Lună, pe Saturn și în alte părți ale galaxiei?
• Unul din aceste lucruri care nu a fost explicat în lumea științifică, în special în lumea fizicii,
este Creaţia.
• Creația a început din mișcarea câmpurilor magnetice, câmpuri rectilinii, care sunt drepte
până când interacționează cu alte câmpuri și creează frecarea câmpurilor, iar apoi devin
vortexuri, care creează frecare, creează reziduuri, apoi ajungem la lumea fizicii, apoi cu 2,3
lucruri fizice, la nivelul energetic al câmpurilor MaGravs vor interacționa și ajungem la
chimie, iar cu mai multe din aceste ajungem la biologie.
• Dar un punct fundamental, pe care noi toți l-am acceptat, oricare dintre noi au auzit undeva
despre electroni, despre protoni, despre Neutroni.
• Eu sunt un fizician nuclear, ele sunt sângele meu, sunt esența mea. Eu simt un nucleu, eu pot
înțelege mișcarea și emoția din el.
• La fel cu un planorist care poate, simți direcția vântului, zbura cu el, zbura prin el, se poate
juca cu el .
• Nu există (nu se vede), dar el îl simte, are o senzație a mișcării câmpurilor.
• Un fizician nuclear, care înțelege știința, este foarte asemănător.
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• Dar noi zburăm în structura nucleului, noi simțim mișcarea câmpurilor.
• Și când facem asta, când predăm lumea nucleului, lumea științei plasmei, îi vom lăsa pe mulți
oameni în urmă, deoarece ei nu au acea trăire, nu au acea înțelegere.
• Pentru ei este doar un simplu electron, proton sau neutron și nimic altceva.
• Există o întrebare fundamentală pe care am adresat-o multor savanți ai lumii, și nimeni nu
mi-a răspuns.
• Și când am explicat-o conform înțelegerii mele, am dezlegat secretul Creației.
• Dacă vă întreb ce este un electron și un proton, mulți dintre voi veți fi bulversați.
• Dacă privim în dimensiunea existenței, în termeni de mărime, ceea ce vedeți (desenat), deşi
noi nu vedem asta, este o iluzie, dar știm de existența lor, datorită altor lucruri pe care le
facem și știm că este corect.
• Acesta este nucleul, limita câmpului magnetic a două entități ce interacționează.
• Câmpul echilibrat dintre cele două, care este undeva aici, care este foarte mult
egal cu energia electronului, creează o nouă dinamică.
• Și din acest motiv, există atomul, acesta este motivul existenței structurii atomice.
• Și dacă înțelegeți că Neutronul este cel care se divide în două, în proton și electron, atunci
înțelegeți foarte simplu, că acest tip de aici (Neutronul) are energia unui electron și a unui
proton în el.
• Când ajunge la echilibru (neutron-proton) se creează un punct
de interacțiune. Și din acest motiv avem o structură atomică.
• Există energia echivalentă unui electron între acestea două,
care este într-un fel o curgere de câmp opusă celei a
electronului, care a fost creat prin divizarea celuilalt.
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• Și aceasta este prima dată când putem înțelege cum, atunci când spunem că atomul de
Deuteriu există, înțelegem științific de ce.
• Dar există un pas mai departe în lumea fizicii şi motivul pentru care explic asta acum, este
deoarece atunci când ajungeți să vă construiți portalurile, deplasarea Sufletelor voastre și
plutirea în dimensiunea Universului, dacă nu înțelegeți asta, veți ajunge să aveți o mare
problemă.
• Până acum, nimeni nu a explicat vreodată fenomenul, înțelegerea și istoria creării structurii
fizice și cum această structură fizică duce la crearea elementelor și cum aceste elemente
stau în dimensiunea câmpurilor, sau stau în starea materială, funcție de masa inerțială a
mediului.
• Dar, deoarece acum noi înțelegem cum este creată structura atomică, acum noi înțelegem pe
mai departe cum sunt create structurile multi atomice, ceea ce noi numim molecule.
• Dacă acesta este Deuteriu, cum este când mergem la următorul pas și adăugăm doi Neutroni
și doi protoni?
• Acum noi înțelegem, cum se manifestă electronii (cum se poziţionează).
• Și când mergem la structuri multi-atomice, dincolo de doi, trei neutron
și doi, trei protoni, înțelegem de ce sar la ceea ce numim al doilea inel, s1, s2
și toate celelalte pe care lumea
științifică le explică.
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• Deoarece acum, dacă vă uitați la primul, cu un singur proton și un
singur electron, are o spațiere de o anumită dimensiune,
dar acum avem altă la spațiere.
• Deoarece toate acestea trebuie să se acomodeze reciproc, din
punct de vedere gravitațional și magnetic, deci electronii se mută
mai departe.
• Și cu cât adăugați mai multe, cu atât câmpul se extinde.
Mărimea și dimensiunile se extind.
• Acum pentru prima dată înțelegem lumea Creației, ca pachete de câmpuri
magnetice care încearcă să se acomodeze reciproc, apoi tabloul se lărgeşte,
volumul acestora se mărește și toate acestea sunt dinamice, ele nu stau
într-o singură poziție, se mișcă continuu, pentru a se acomoda cu celelalte
Nucleu
care se mișcă și ele, la care se adaugă câmpurile care sunt pierdute și
câștigate din mediu de către fiecare, deci dinamismul pornește.
• Apoi descoperiți, în unele cazuri, că electronii și protonii se potrivesc, că au nevoie de o
spațiere mai mare, deoarece sunt interblocaţi, sunt legaţi, nu se pot mişca, atunci descoperiți
spațierea creată de noii Neutroni care intră (care fluidizează).
• Și atunci ce obțineți? Ceea ce obișnuia să aibă 5 + 5 care dădea masa și numărul atomic,
acum este 5 + 6, 5 + 7, iar numărul de Neutroni începe să crească și descoperiți diferite
dimensiuni, diferiți izotopi și altele.

3. Dilemele structurii atomice

• Dl Keshe:
• Dar, toate acestea fiind înțelese, așa cum am spus, ați pierdut un alt joc, o altă magie.
• Nimeni din lumea științifică nu a formulat această întrebare, pe care eu am adresat-o
profesorilor şi multora dintre colegii mei, din lumea nucleară și atomică, acum aproape 40 de
ani.
• A fost pusă deoparte, deoarece nu se putea răspunde.
• Dar acum, deoarece am intrat în lumea existenței, în lumea Comunității Universale, în lumea
transportului universal, nu o mai putem lăsa deoparte.
• Noi am acceptat teoria electronului, a protonului și a Neutronului.
• Și orice combinație de masă a acestora, adăugate ca blocuri şi probabil cu Neutroni
suplimentari, pe Pământ obținem Zinc, pe Lună obținem Zinc și
pe planeta Zeus obținem Zinc, în acest Univers.
• Dar, există o întrebare fără răspuns, cu care vă voi face pe toți să gândiți.
• De ce toți electronii, toți Neutronii, toți protronii au fiecare aceiași
mărime și câmp MaGravs, aproximativ?
• Cum de un Neutron, care este creat din divizarea unei alte structuri, care acum ea însăși este
mama și care acum se divizează într-un alt electron și proton, creează aceiași mărime, masă și
energie a electronului, în toate dimensiunile acestui Univers?
• Nu există un Dumnezeu, care stă și măsoară mărimea și energia unui electron, unui proton,
unui Neutron. Nu există nimeni care să fi făcut ceva mare, pe care să-l fi tăiat apoi.
• Ce dictează mărimea, cantitatea de masă și energie a unui electron, a unui proton, pe această
planetă, de pe planeta Zeus, din galaxie?
• Ce fenomen dictează ca această cantitate să fie electronul?
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• Ce dictează masa, mărime și cantitatea de energie a unui Neutron?
• Matematicienii, vin cu tot felul de formule. Dar care este formula unui electron?
• Care este structura, încât un electron de pe Pământ, este la fel cu a unui electron, ca și masă,
energie, mișcare și viteză, cu un electron de oriunde în acest Univers.
• Dar în alte Universuri ale Unicos-ului, ei pot fi diferiți.
• Și mărimea, energia, viteza, pot fi ușor diferite, în acele Universuri, care sunt apropiate
Creatorului.
• În lumea fizicii, fizicienii, ceea ce eu numesc, părinții fizicii, când ei au explicat că există ceva
numit electron, ei doar l-au numit, niciodată nu l-au deschis, nu l-au discutat vreodată şi noi
l-am acceptat orbește.
• Noi nu întrebăm ce este în interiorul unui electron, unui proton, unui Neutron, noi punem o
întrebare simplă și fundamentală: De ce toți electronii sunt la fel, cu o toleranță de 10-15%?
• Nu găsim un electron de dimensiunea unui Neutron, în structura atomică a Cuprului, care să
fie diferită față de cea a Zincului sau a Plutoniului.
• Ce dictează mărimea fundamentală, piatra de temelie a creării acestor entități, în Universul
nostru?
• Acestea sunt întrebările la care lumea fizicii actuale trebuie să răspundă.
• Ne-am învârtit în jurul lor suficient timp.

4. Dilemele structurii interne a particulelor elementare
• Dl Keshe: Trebuie să simplificăm condiția, deoarece
le-am făcut atât de sofisticate, atât de elaborate, încât
am făcut imposibilă înțelegerea lor de către oricine.
• Am să vă spun eu ce se află în interiorul nucleului.
• Este un centru energetic numit Soare, iar câmpurile
din jurul lui interacționează și imaginați-vă cât de
mulți quarci și toate celelalte au fost create.
• Fiecare quarc este o Lună, fiecare alt quarc este o
planetă și toate celelalte lucruri ciudate le numim
asteroizi.
• Aceasta este aceiași poveste cu cea a hologramei,
când faci ca oamenii să nu înțeleagă, poți vorbi
despre orice.
• Dar acum noi punem dovezi științifice pe masă.
• Quarcii, unii dintre ei up quark şi down quark, noi îi
numim Pământ și Lună, iar alții charm quark, îi
numim Jupiter iar strange quark îl numim Saturn.
Nu există nici o diferență.
• Acum înțelegem știința, înțelegem totalitatea lumii
fizicii, de la bază. Acum înțelegem plasma unui proton,
înțelegem plasma unui Neutron, înțelegem plasma
unui electron.
• Și acum, pentru prima dată, am deschis structura acestor entități, plasma lor.
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• Și toate aceste cuvinte interesante, cum sunt quarcii, quarcii sus și quarcii jos și multe alte
asemenea lucruri, despre care pe timpul educației mele nucleare, se râdea de ele și ei se
pregăteau să le accepte și mi se spunea că fizicienii teoreticieni sunt cărămida de bază a
fizicii, iar eu le spuneam că teoria este greșită, așa încât am continuat cu propria mea teorie,
iar această teorie este foarte simplă: Ceea ce este în macro este și în micro și invers.
• Soarele sistemului solar este o plasmă, este (ca) un Neutron.
• În timp el se va diviza, atunci când centrul nu va mai putea menține, iar sistemul nostru solar
și Soarele se vor diviza și din el vor apărea altele şi vor fi exact în același raport ca și raportul
dintre Neutron, proton și electron.
• Dar în esență, acum înțelegem ce reprezintă acest fals despre nucleu și Neutron, înțelegem că
este exact ca și sistemul solar, cu toate lucrurile din el.
• Și dacă putem explica, cum a fost creat Pământul, cum a fost creat Jupiter și aceste centuri
de gheață de la marginea sistemului solar și din jurul diferitelor Luni și planete, atunci am
găsit răspunsul la toți acești quarci.
• Deci acum este timpul să deschidem știința, încât fiecare om să înțeleagă simplitatea și
adevărul acesteia.
• Dar din nou, nu am răspuns la întrebarea fundamentală: Ce dictează mărimea acelui sistem
solar, pe care-l numim electron, proton sau neutron?
• Încât în întreg Universul, oriunde ne uităm cu nou știință și telescoapele pe care le-am creat,
spunem că planeta x și y are Zinc în ea, sau este făcută din Heliu?
• Deoarece în câmpul MaGravs al stării materiale, noi vedem caracteristicile a ceea ce vedem
pe această planetă ca Heliu și presupunem că are doi electroni, doi protoni și doi Neutroni.
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• Deci măsura, mărimea, structura electronului pe această planetă și acolo este la fel.
• Dar ceea ce este interesant, și la ce trebuie lumea științifică trebuie să răspundă: Ce dictează
mărimea electronului, care este la fel în orice loc din acest Univers? Ce dictează ca acesta să
aibă o mișcare orară și anti orară? Ce îi dictează viteza?
• Este viteza electronului din Hidrogen, la fel cu a electronului de la limitele exterioare ale
Plutoniului?
• Lumea științifică nu a răspuns la nici una dintre acestea încă.
• Acum, noi trebuie să spunem ce se întâmplă aici.
• Deoarece ceea ce veți înțelege, este simplu, o întrebare fundamentală și un răspuns
fundamental, pe care trebuie să-l găsiți pentru a fi capabili să deschideți ușile Comunității
Universale, ușile spre cunoașterea Universului.
• Și acesta nu este Carbonul 14. Carbonul 14 este realizat din 7 Deuteriu.
• Umanitatea trebuie să răspundă ce a dictat câmpul MaGravs și mărimea acelui Neutron,
proton și electron din acel Deuteriu?
• Vreți să călătoriți într-o navă spațială de mărimea Deuteriului, de mărimea unui Neutron, sau
de mărimea unui electron?
• Mă pot potrivi acolo? Sau pot ca și proporții, să construiesc un sistem care poate călători cu
viteza electronului, dincolo de viteza luminii, în dimensiunea structurii Carbonului 14 a
câmpului universal și să călătoresc în tot Universul instantaneu?
• Acestea sunt piatra de temelie a întrebărilor din fizică.
• Și la asta trebuie să răspundem, de ce toți electronii, care provin din dezintegrarea naturală a
Neutronului, au aceiași mărime și în diferite elemente, ocupă aceiași poziție și sunt la fel în
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• Cine-i modelează așa?
• Ce forțe le dictează mărimea?
• Și în atât de multe feluri, am acceptat orbește, că un Neutron se divide într-un electron și un
proton.
• Dar întrebarea fundamentală pe care am adresat-o acum 40 de ani profesorilor mei este: De
unde provine Neutronul?
• Am acceptat fundamental că Neutronul se divide într-un electron și un proton, numită
dezintegrare nucleară.
• Dezintegrare nucleară fundamentală, pe care eu am pus-o în careta numărul unu.
• Dar ce dictează existența unui Neutron?
• Și o altă întrebare fundamentală pentru lumea fizicii și anume: Cum se unesc câmpurile
împreună, încât să știe că au mărimea unui Neutron?
• Încât să creeze suficiente câmpuri, încât divizarea acestora să ducă la crearea unui electron şi
a unui proton, înt-un asemenea raport de masă?
• Sau există ceea ce numim o replicare a câmpului MaGravs, în structura liniei centrale a
acestui Univers, care dictează mărimea acestor trei elemente?
• Am auzit multe falsuri că electronul este de 2000 de ori mai mic decât protonul, ceva legat de
volum și ceva legat de masă.
• Noi nu putem deveni oameni ai transportului universal, dacă nu înțelegem de unde ne
provine combustibilul.
• Cum este configurată calea Universului?
• Noi suntem la etajul zece, ca și cunoaștere a materiei, dar această clădire nu are nici o
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• Nimeni nu a construit-o pentru noi.
• Nimeni nu ne-a spus ce condiție dictează că această cantitate de câmpuri magnetice ce
devine un Neutron?
• Care este originea, care este măsura, care este punctul de referință, față de care toți
Neutronii din acest Univers sunt toți la fel?
• Sau suficient de apropiați, între 10-15% ca și masă de câmpuri MaGravs.
• Aceste întrebări întorc lumea fizicii pe dos.
• Deoarece acum, ea trebuie să răspundă.
• Nu știu dacă știți, este o mare onoare și este o plăcere să vedeți, un tânăr fizician nuclear
Iranian, un fizician teoretician, l-a înlocuit pe Einstein, în Universitățile Americane.
• Iar el este foarte bine evaluat, și acum lucrează cu Chinezii, pentru a construi cel mai mare
inel, ca cel din Elveția, pentru a confirma multe din aceste lucruri.
• Dar întrebarea care se adresează tânărului Einstein : Pot ei defini, ne pot spune cum apare,
cum ia formă, practic, un Neutron, din câmpurile MaGravs ale Soarelui? Sau din Soarele
Universului, din esența creării Creatorului?

5. Dilemele găurilor negre
• Dl Keshe: Pentru a răspunde la aceste întrebări, ne întoarce înapoi la lipsa de înțelegere a
adevăratei fizici, a faptului că lumea Creației este alcătuită din interacțiunea câmpurilor.
• Și aceasta ne întoarce înapoi, la ceea ce noi numim găuri negre.
• Înțelegând principiile câmpurilor de forță magnetice şi gravitaționale și a raportul
interacțiunii câmpurilor plasmei universale, ceea ce înseamnă că plasma mai puternică
hrănește plasma mai slabă, pentru ca ea să ajungă la un echilibru al câmpurilor.
• Iar aceasta ridică o mare întrebare, fundamentală, despre crearea găurilor negre, pe care le
vedem fizic în Univers, datorită creării propriilor ei nano structuri și absorbții.
• S-a considerat că gaura neagră atrage totul în interiorul ei, datorită câmpurilor de forță
gravitaționale.
• Într-un fel asta este corect. Deoarece s-a presupus că are o uriașă
combinație de câmpuri, care sunt negative față de mediu, de aceea
atrage totul.
• Dar există o uriașă întrebare fundamentală și acesta este unul din
motivele pentru care am scris primul articol, despre crearea
găurilor negre.
• Când avem o mică plasmă și o plasmă mare, plasma mare își
partajează câmpurile cu plasma mică, pentru a o aduce la echilibru
și-i dezvoltă energia câmpurilor.
• Deci ea devine alimentatorul, iar acest mic copil începe să absoarbă,
câte foarte puțin.

Dilemele găurilor negre
• Și aici apare întrebarea.
• Absoarbe o gaură neagră totul din Univers,
din mediul lui, datorită câmpurilor ei grele,
care sunt opuse celor din mediu,
sau este ea hrănită de o gaură neagră mai mare?
• Și ea este doar partenerul cel mic, juniorul?
• Și atunci, ajungem la un alt aspect, la înțelegerea
lumii fizicii plasmei, care reprezintă activitatea Universului.
• Dacă aceasta absoarbe atât de mult, este posibil ca centrul unei găuri negre să fie un singur
element de Deuteriu? Care prin intensitatea lui, este suficient de slab, încât prin intermediul
câmpului MaGravs al Universului, din mediul său, încearcă să se hrănească și devine
absorbantul unor câmpuri mai mari?
• Și interacțiunea cu straturile de câmpuri, creează acea iluzie a întunericului?
• Dacă ați citit articolul sau din carte despre crearea găurilor negre, atunci când câmpurile se
află în mișcare, ele interacționează reciproc şi astfel noi vedem radiația emisă, care de fapt
reprezintă esența Creației.
• Deci găurile negre nu absorb totul, ci unele frecări ale energiilor ar trebui să se reflecte.
• Aceasta este exact ca și Soarele nostru.
• Deci la aceste întrebări fundamentale trebuie să se răspundă.

Dilemele găurilor negre
• Deoarece lumea științei este lumea fizicii teoretice, lumea matematicii teoretice și a fizicii
cosmologiei, iar acum fizica plasmei nu poate fi îndepărtată deloc, pentru că nu putem
înțelege, nu ne putem alimenta pe noi înșine și nu putem înțelege brusc, că suntem un
proton și că măsura câmpurilor sau forța câmpurilor acestui Univers, dictează acest aspect,
această condiție, că acesta trebuie să fie un electron adăugat, sau să se dividă el însuși întrun alt electron.
• Așa cum am spus în multe lecții, noi (ei) oprim cunoașterea deoarece nu putem răspunde și
apoi o ascundem ca nimeni să nu răspundă și nimeni să nu întrebe despre integritatea a ceea
ce am creat.

6. Dilemele divizării particulelor elementare
• Dl Keshe:
• Am spus de multe ori în lecțiile mele, un electron, un proton și un
Neutron, ceea ce noi vedem că ele absorb, este la nivel material al
intensităţii observatorului uman. Deci acest Neutron, dând și luând
energie din mediul lui, s-a divizat într-un electron și un proton, a
căror mărime, a celor trei, este divizată de ceva din Univers,
deoarece indiferent unde vă aflați, pe planeta Zeus sau pe Pământ,
această mărime este întotdeauna la fel.
• Deoarece când observăm planeta Zeus, vedem șase din acești și șase
din aceștia și spunem că acea planetă are Carbon.
• Deci trebuie să aibă același raport de masă în structura lor.
• Dar, așa cum am spus, întrebarea este:
Dacă câmpul magnetic plasmatic, pe care îl
numim Neutron, primind și dând, pentru a se
echilibra cu mediul lui, se divide într-un electron
și un proton, acesta va urma aceiași regulă.
În ce se va diviza electronul? Și la fel, în ce se va
diviza protonul?
• Și apoi, în orice s-ar diviza, ce fenomen decide
mărimea lor, în nivelele sub materiei, ale sub
plasmei?
• Acestea sunt întrebările pe care lumea fizicii,
la care fizicienii trebuie să răspundă.

Dilemele divizării particulelor elementare
• Este principala sarcină a oamenilor ca mine, să vă facem să
înțelegeți ce dictează aceasta şi ce se întâmplă la subnivelul
materiei, cu protonii, electronii și toate celelalte, deoarece
am creat o mamă (Neutron) dintr-o altă mamă (Neutron) și
ce se întâmplă acum cu această mamă (Neutron)?
• Și aspectul straniu este:
De unde provine această mamă (Neutron)?
• Sau am creat o condiție în dimensiunea intensității câmpului MaGravs al materiei, încât
oriunde în acest Univers, prin prezenta efectului câmpului mediului, noi ne manifestăm în
dimensiunea materiei. Ceea ce înseamnă că fiecare electron din acest Univers, este la fel.
• Dar ce-i dictează mărimea? Iar regula creării lui, apare din divizarea Neutronului, sau masa
colectivă a entității, este creată în mod continuu în Universul nostru, care decide mărimea
electronului, protonului și a Neutronului și ele vin împreună în această dimensiune şi
alcătuiesc o structură atomică.
• Aceasta întoarce întreaga fizică pe dos. Noi am presupus, că divizarea
Neutronului a dus la crearea electronului și a protonului. Dar ceea ce
niciodată nu am pus într-o formă inteligibilă, este că:
oare acest Univers duce la creare a trei mărimi specifice,
de pachete plasmatice, încât ele ajungând împreună,
pot rămâne ca un atom, la nivelul materiei?

Dilemele divizării particulelor elementare
• Și acum câteva minute, înainte de asta, am explicat de ce avem nevoi de un electron, pentru
a crea această dinamică, încât prin existența ei am creat doar acest câmp intangibil, fără un
element de manifestare, pe care în lumea medicinei acum îl numim ARN și care este creat
la fel, în timp ce ADN-ul reprezintă structura electronului, a protonului și a Neutronului.
• Zăpăceala pe care am creat-o în fizică este atât de mare, încât cine va curăța această mizerie?
• Dar, foarte rapid, va trebui să răspundem la toate acestea.
• Ce dictează mărimea unui electron, a unui proton, a unui Neutron, încât oriunde sunt
pachete de electroni, sistemele dinamice se unesc într-un anumit raport, care duce la crearea
acestora trei.
• Și de ce avem trei?
• Și dacă înțelegeți asta, și înțelegeți că acea plasmă liberă creată ajunge în existență, nu este
asta reproducerea aminoacidului?
• Și apoi, dacă înțelegeți asta, următorul pas, este un aspect foarte simplu dar fundamental din
fizică, și anume: câte măsuri diferite ale acestui aminoacid trebuie să se unească, pentru a
duce la crearea vieții și a inteligenței în acest Univers și în celelalte Universuri?
• Ca și tânăr, pentru mine termenii de nuclear și atomic, nu aveau nici un înțeles, deoarece nici
unul din ele nu răspundeau la aceste mici, mici întrebări, pe care acum umanitatea trebuie să
le facă faţă, pentru a fi capabilă să dezvolte adevărata știință a Universului, pe fundația ei
fundamentală și corectă.
• De aceea am pornit această discuție astăzi, despre holografie. O altă adunătură de oameni
foarte buni, dar care se joacă, fără a înțelege viitorul umanității.

Dilemele divizării particulelor elementare
• Atât timp cât nu înțelegem și nu răspundem, la aceste câteva simple întrebări, pe care le-am
formulat astăzi, omul va avea probleme. Şi mulți oameni vor urma calea lui Einstein și se vor
crede foarte deștepți.
• Dar este datoria noastră să ducem sistemul mai departe, să-i oprim pe acești savanți care
destul ne-au dus în eroare.
• Noua generație de fizicieni, au devenit la fel de ignoranți ca și maeștrii lor, deoarece au mers
pe aceeaşi cale a acelorași oameni.
• Aceasta este realitatea fundamentală a științei fizicii pe care trebuie să o abordăm, înainte de
a cheltui miliarde de dolari, realizând aceste lucruri pentru a ciocni și zdrobi, ca apoi să
spunem că am descoperit originea Universului.
• Pentru că originea Universului este în noi, este parte a existenței noastre, ea dictează fiecare
celulă a noastră în structura ei atomică.
• Ei au mințit atât de mult despre propria noastră fizicalitate, că aceasta este o hologramă.
• Fără a răspunde la aceste întrebări fundamentale, nu ajungem nicăieri și va fi o adunătură de
oameni, de matematicieni care ne vor spune că așa e normal.
• Noi le permitem să ne prostească.
• Au fost foarte deștepți dacă au putut să ne închidă ochii și să ne facă să credem în imagini,
minciuni și decepții.

7. Dilema dimensiunii celor trei particule elementare
• Dl Keshe:
• Ca și savanți, care acum cu toții ați devenit, dacă oricare dintre voi ați înțeles și v-ați ridicat
aceste întrebări, pe care le-am formulat astăzi, săptămâna trecută și cea de dinainte și luna
trecută, atunci trebuie să înțelegeți o foarte simplă întrebare, pentru voi înșivă.
• Și asta este: Dacă existența a trei lucruri, de diferite mărimi, duce la crearea,
a unui câmp de forță în acea dimensiune şi voi numi acesta, Sufletul meu,
care este conectat cu existența mea fizică, cu un echilibru tridimensional al
câmpurilor, ce și de unde din Univers, dictează că toți electronii, toți protonii
și toți Neutronii, vor avea această măsură?
• Trebuie să existe un transfer al replicării câmpurilor, care să permită asta, sau există o
mărime a dimensiunii câmpurilor, care într-un anumit punct, reușește să se înconjoare
singur cu o cantitate de plasmă.
• Care în raport cu linia centrală a câmpurilor gravitaționale a
acestui Univers, decide să aibă o dimensiune fixă, și apoi
apare întrebarea: De ce doar trei?
• Există alte entități, mai mari decât micul Neutronul, pe care
omul niciodată nu le-a considerat?
• Și așa cum știm, lumea Creației, nu are și nu va avea limite.
• Și acum, înțelegem cel puțin una din întrebările pe care le-am formulat pentru ca fizicienii să
răspundă, ce anume din Univers, dictează mărimea, cel puțin, a celor trei entităti
fundamentale, cu care ne-am ocupat noi în ultimele secole?

Dilema dimensiunii celor trei particule elementare
• Dacă vă gândiți, este un mecanism automat, iar acest mecanism divide 1 gram tot timpul, și
pe următorul, și pe următorul gram și un alt mecanism o face pentru 1999 de grame, iar alt
mecanism va divide 2000 de grame tot timpul.
• Asta conform fizicii actuale, dar eu vă pot spune că fizica actuală, a devenit o mare
mincinoasă, ea însăși.
• Această modalitate de împărtășire a cunoașterii, trebuie să fie făcută sub această formă,
pentru a desfiinţa toate tabuurile, despre ceea ce-am fost învățați, sau despre ceea ce am
fost forțați să acceptăm și ceea ce ca și savant al științei actuale, poate fi explicat.
• Ceea ce, noi ca și savanți, ca și fizicieni, ca și mesageri ai lui Dumnezeu, putem împărtăși.
• Încât voi să înțelegeți esența Creației, ca în adâncul spațiului nimeni să nu vă devină profet.
• Deoarece acum vă puteți răspunde voi înșivă.

• Temă de casă
• Dl Keshe: În sensul întelegerii lumii ştiinţei, aceste întrebări de astăzi, ar fi trebuit să le pun
de la începutul primelor lecţii, acum şase ani în urmă, dar omenirea nu era pregătită, acum
este pregătită, pentru că acum este dornică să călătorească în întreg Universul şi trebuie să
răspundă la ele, pentru că nu poate călători fără combustibil.
• Faceţi un exerciţiu pănă săptămâna, sau luna viitoare şi intrebaţi-vă aceste întrebări : Cine,
cum şi unde în lumea Creaţiei, dictează mărimea, cantitatea, poziţia şi viteza unui electron,
astfel ca toţi electronii din acest Univers să fie egali, cu o aproximaţie de 10-15%.

