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Implicaţiile şi aplicaţiile luminii
Mr Keshe
• Pentru o mai bună înțelegere, este important ca să ne întoarcem la unele lecții de bază.
Deoarece în viitorul foarte apropiat, mulți dintre noi vor pleca și vor trebui să înțeleagă
aceste lucruri.
• Au fost citite și s-a vorbit despre ele, dar în realitate niciodată nu au fost înțelese.
• Una din acestea este lumina, despre care se vorbește în a doua carte.
• Deoarece lumea a văzut lumina ca fiind perioada de lucru, nu a văzut lumina ca pe o sursă
de energie și să-i înțeleagă structurile.
• În lumea științifică, în special în lumea fizicii, comsiderăm că lumina este o particulă,
deoarece uneori aceasta se prezintă ca o particulă, dar uneori se comportă ca o undă, ca un
foton.
• Dar este doar lumină și nimic altceva, este doar energie.
• Dacă vă întoarceți la lecțiile pe care le-am ținut, acum noi știm că
lumina este o plasmă.
• Deci lumina are două caracteristici în același timp, una este
gravitațională iar cealaltă este magnetică. Una trage înspre ea însăși,
spre interior, iar cealaltă este în direcția de mișcare a acesteia, care-i
permite să se comporte ca o sursă.
• Deci aceste plasme când lovesc o entitate, cum este corpul, simțim
căldură, cum este cea de la Soare.

Implicaţiile şi aplicaţiile luminii
• Pentru că atunci când ne lovesc, când ne ating pielea, are loc un transfer al echilibrului
energiilor magnetice dintre cele două câmpuri, pe care corpul nostru le absoarbe.
• Deci prin înțelegerea locului de unde provine energia, acum putem explica lumina ca undă
sau ca particulă, deoarece depinde cât de multă energie și care parte din ceea ce noi numim
energia ei centrală, ne atinge și cât de mult din ea absorbim.
• La locul creării luminii, în atmosfera superioară, din interactiunea dintre
câmpurile gravitaționale și magnetice ale celor patru câmpuri de forță,
și indiferent de ceea ce aceste câmpuri de forță au creat, este atras spre
alte câmpuri de forță.
• Și dacă poziția câmpurilor gravitaționale și magnetice ale Pământului, este
mai slabă decât a particulei de lumină, sau a câmpurilor gravitaționale și
magnetice ale acesteia, în încercarea ei de a-și da energia miezului central, î-și creează
propria mișcare în direcția planetei.
• Și odată cu ea, aduce acea energie, acea energie suplimentară, deoarece este o plasmă.
• Aceasta, în dezvoltarea tehnologiei spațiale, intern, într-o navă spațială, are aplicații și
implicații fundamentale.
• Deoarece, aveți cele trei reactoare și acest tip de mișcare a câmpurilor, care duce la crearea
luminii, este constantă.
• Care reactor creează ce tip de energie, în ce direcție, încât
interacțiunea lor să ducă la crearea luminii?
• Când veți zbura în navele spațiale, veți avea o mare problemă și
anume, o mare cantitate de energie ca și lumină, în interiorul navei.

Implicaţiile şi aplicaţiile luminii
• Deci câmpurile interacționează continuu, aveți interacțiunea cu
reactoarele formatiei stelare, aveți interactiunea cu reactoare
rotative ecutatoriale, deci unul din primele lucruri pe care le
învățăm în spațiu, este lumina. Intensitatea acesteia.
• Unul din primele lucruri pe care le vom vedea, atunci când vom
întrerupe câmpurile magnetice de sus (formarea cupolei), practic
este vorba despre crearea unui soare,
dar planetele sunt înlocuite cu trei reactoare.
• Avem o respingere masivă a energiei din partea de sus și
absorbție dinspre partea de jos.
• Soarele și trei planete.
• Și în acest proces, creați o interacțiune masivă a câmpurilor.
• Această lumină din interiorul sistemului, va transforma corpul omului. Este inevitabil.
• În același timp, interacțiunea câmpurilor, coroborată cu totalitatea echilibrată a altor
câmpuri, vă va da culoarea argintie a navei spațiale.
• Vopsirea cu vopsea a exteriorului navei spațiale este imposibilă,
deoarece este o tangibilitate a câmpurilor, nu a materiei, așa cum
suntem obișnuiți, chiar dacă ea a obținut o condiție fizică.
• Nu putem pune steagul unei națiuni pe ea.
• Este o piele (un înveliş) dinamică!
• Deci important este că, unele din aceste câmpuri, care sunt
acumulate intern, prin interacțiune cu mediul,
vă vor da crearea luminii.

Implicaţiile şi aplicaţiile luminii
• Cei mai mulți dintre voi, care ați început să le testați, ca cei din Arizona, sunteți pierduți în
acest moment. Și pot vedea asta, dar vreau să văd cum ieșiți din acest impas, deoarece este
important să văd, cum găsiți soluția.
• Voi ați creat un câmp, dar nu-l puteți restrânge. Pierderile sunt mai mari decât câștigurile.
• Întoarceți-vă la înțelegerea structurii luminii.
• Pe care trebuie să le restrângeți și de pe care trebuie să le extindeţi.
• Este partea gravitațională sau cea magnetica?
• Nu uitați, dacă creați o condiție a câmpurilor în partea de sus, atunci cum o veți putea păstra
• în partea de jos?
• Înțelegând structura luminii, înseamnă să înțelegeți cum să vă construiți nava spațială.
• Cartea numărul 1 v-a arătat cum să creați câmpurile.
• Cartea numărul 2 v-a arătat cum să construiți structura.
• Acum, cei ce ați citit cărțile, întoarceți-vă și citiți cărțile din nou, în lumina, viziunea și
înțelegerea creării fizicalității, din unde sau particule.
• Unde trebuie ca lumina să se comporte ca o undă și unde trebuie să se comporte ca o
particulă.
• Și care va fi efectul acestui comportament.
• Cum puteți utiliza această lumină, pentru a crea partiții, podele care nu se ondulează ci sunt
constante. Pereți care nu se mișcă. În același timp, aceşti pereți și podele să nu se întrerupă,
pentru ca brusc unul din pasagerii voștri să devină invizibil.

Implicaţiile şi aplicaţiile luminii
• Înțelegerea acum se transferă în conținutul cărții numărul 2.
• Cum să structurăm lumina, astfel încât prin structurarea acesteia, să creăm vizibilitate și
tangibilitate.
• Aveți combustibilul, dar acum cum eliberați combustibilul, pentru a crea acea lumină?
• Jocul s-a schimbat. Jocul s-a dus cu un pas mai sus și vom vedea din ce în ce mai puțini
oameni în jurul Fundației. Deoarece ei nu s-au așteptat la această parte.
• Ei au vrut o navă spațială în care doar să sară.
• Dar acum trebuie să înțeleagă în ce trebuie să sară, și cum trebuie să o facă. Și asta este
interesant.
• Trebuie să înțelegeți totalitatea programului spațial.
• Și acum când începeți să înțelegeți structura luminii, trecem la următoarea carte, cartea
numărul 3.
• Crearea, originea Universului.
• Deoarece prin înțelegerea modului de utilizare a combustibilului, și cum să utilizați lumina,
voi creați propriul vostru Univers.
• Deoarece în interiorul acelui Univers, se aplica orice altceva ce se întâmplă în marele Univers
și trebuie să înțelegeți cum să fiți capabili să realizați asta.
• Nu vreți ca copilul care strigă din camera alăturată, iar mama să nu-l găsească, deşi copilul
este acolo, datorită variației câmpurilor.
• Nu vreți să lăsați o ceașcă de ceai pe masă și în momentul următor să nu mai fie acolo, din
cauza schimbării câmpului, ceaşca fiind acolo dar voi neputând să o vedeți.

Transportul luminii
• Mr Keshe
• Acum ne mutăm spre lumină, spre transportul câmpurilor de un ordin mai mare decât al
Gans-urilor. Ne mutăm spre înțelegerea transportului câmpurilor, nu a colectării câmpurilor.
Le-am colectat suficient, le numim pe toate Sufletul Gans-urilor. Știm cu apar și cum să le
facem să se atragă unul pe celălalt, cum structurăm procesul.
• Soarele și trei planete.
• Îl puteți utiliza ca și Soare, sau puteți utiliza o linie centrală, aceasta
devenind linia centrală a Universului. Dar are un început și un sfârșit.
• Voi trebuie să decideți cum vă jucați cu câmpurile acestei lumini,
pentru a le devia sau focusa.
• Înțelegerea schimbărilor gravitaționale și magnetice, este importantă.
• Și apoi înțelegeți că felul cum transportați câmpurile, ceea ce noi numim lumină.
• Deoarece dacă ați înțeles cum călătorește lumina din acest punct (sus)
în acest punct (dreapta jos), înțelegeți cum nava voastră spațială
devine, (lumina) între voi și punctul de destinație.
• Și apoi dacă înțelegeți asta într-un mod profund, nava voastră spațială
a devenit acea lumină, ce se deplasează dintr-un punct la un altul.
• După cum vă jucați cu câmpul gravitațional și magnetic, în interiorul
acestui sistem, ca și lumină, ca și proprietate a luminii, decide viteza
voastră, direcția de deplasare, intensitatea de apropiere.
• Viteza Universului este noul joc.
• Deoarece lumina pe această planetă, are propria ei intensitate de manifestare.
Nu este lumina Universului.

Transportul luminii
• Când omul vă deveni înțelept, va înțelege noi dimensiuni și va înțelege că jocul spațiului, nu
este viteza luminii omului din starea materială.
• Universul are propria lui intensitate vitală, sau ceea ce voi numiți viteza luminii, noi o numim
viteza de călătorie a câmpurilor în Univers. Este complet diferit.
• Și dacă o înțelegeți, puteți relaționa destinația cu punctul de plecare.
• Viteza de călătorie la viteza universală, este de milioane de ori mai mare decât cel mai rapid
mod pe care și-l poate imagina omul.
• Deoarece acum transportați spectre de câmpuri, și atunci lucrați în dimensiunea vitezelor
universale, dincolo de limitele condițiilor de pe Pământ.
• Viteza luminii este ceea ce câmpurile gravitaționale și magnetice ale Pământului decid care
este.
• Viteza luminii în Univers nu este ceea ce omului i-a fost spus.
• Nu există limită. Depinde de intensitatea câmpurilor gravitaționale și
magnetice pe care le produceți.
• Combustibilul spațial, din noile generații de reactoare spațiale, nu a fost
niciodată prezentat, de aceea mulți dintre voi aveți o problemă.
• Veți crea zborul, dar nu veți crea fizicalitatea.
• Este un joc diferit.
• Așa cum un căutător al cunoașterii mi-a scris:
• Nu ne învățați totul, nu-i așa? Vă este frică de rasa umană.
• Nu-mi este frică de nimic. Pentru că voi nu înțelegeți încă, vă hrănesc cu lingurița să vă
recuperați și să puteți merge și să mâncați tot ceea ce vă place.

Transportul luminii
• Deci cu acest proces, înțelegeți definirea și separarea luminii din sursă, deoarece un lucru pe
care niciodată nu l-ați înțeles, iar mulți dintre voi l-ați trecut cu vederea, odată ce cele patru
câmpuri de forță, ale planetei și ale Soarelui, interacționează și creează o plasmă, acum
această plasma este o entitate independentă și ia propriile ei decizii.
• Nu are nimic de a face cu ceea ce Pământul face, sau cu ce a făcut Soarele.
• Acum este un cluster închis.
• El decide propria călătorie prin spațiu.
• Dacă este puternic în câmpurile gravitaționale și magnetice, într-un fel
sau altul, conform legilor fizicii, cel mai puternic îl alimentează pe cel mai
slab și în încercarea de a-l alimenta, se deplasează spre și direct înspre el.
• Și de aceea ajunge să-l alimenteze atât de repede, încât prin crearea echilibrului, elimină
câmpuri reziduale ca și lumină, așa cum o vedem noi, prin interacțiune cu câmpul
Pământului.
• Când ne uităm la imaginile din spațiu cu Pământul, nu vedem lumina ieșind în această
direcție, ci vedem Pământul ca o bilă strălucitoare de jur împrejur.
• De aici provine această proprietate.
• Acea structură dictează ea însăși forma planetei, scutul planetei,
poziția planetei.
• Și acum înțelegeți că nava spațială nu este cu nimic diferită.
• Întoarceți-vă și citiți cartea numărul doi, prin ochii călătoriei, nu prin cei
ai luminii.
• Înțelegeți conceptul, nu copiați paginile.

Transportul luminii
• Voi creați condițiile câmpului, așa cum doriți. Îl puteți strânge, sau îl puteți elibera.
• Voi sunteți cei ce decideți, această potrivire sau această potrivire.
• Deoarece voi decideți ce câmpuri eliberați spre și pe direcția de zbor.
• Nu uitați ecranarea este realizată de structura plasmei în ambele
direcții.
• Puteți crea ecranarea pe direcția de deplasare, încât câmpurile
voastre, reactoarele voastre și nava voastră spațială, niciodată nu
se atinge sau nu este periclitată, de ceea ce se află în afară.
• Așa cum am explicat întotdeauna, aceasta este diferența dintre
un avion și o navă spațială.
• La un avion aveți cabina, aveți aripile și coada.
• Și ceea ce obțineți este fumul motoarelor în spate.
• În tehnologia spațială, prin protecția realizată, sistemul vostru este aici.
• Două concepte diferite, două lucruri diferite. Aici (jos) zburați pe
scaunul avionului, sperând că nimic nu vă lovește.
• Aici (sus ) sunteți atât de în siguranță, căci nimic nu poate penetra.
• Trebuie să înțelegeți structura luminii.
• Cât de multă lumină trebuie să radiați și ce câmpuri de forță gravitaționale, care prin
interacțiune cu câmpurile Universului, vă oferă ecranarea.
• Pe Pământ este foarte ușor să creați această ecranare. În spațiul din Univers, nu este.
• Deoarece în adâncul spațiului, sunt multe, multe, multe câmpuri împrejur.
• Nu vreți ca brusc să loviți spațiul fără acea protecție, sau valurile de câmpuri să pună
presiune, încât să deformeze forma și structura navei voastre spațiale.

Transportul luminii
• Atunci înțelegeți că prin construcția navei voastre spațiale, trebuie să creați un nivel al
câmpului, care să fie deasupra totalității câmpurilor gravitaționale și magnetice universale
și care să poată face față oricăror valuri de câmpuri de forțe, de oriunde.
• Altfel brusc, călătoriți într-o baie fierbinte și ca și zahărul, dispăreți.

Călătoria plasmatică
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Mr Keshe
Acum mulți dintre voi înțeleg de ce navele voastre spațiale nu capătă formă.
Formațiunea voastră stea are probleme.
Până când nu faceți aceste teste, până când nu vă elevați
înțelegerea asupra totalității, veți avea o problemă cu zborul.
Nava voastră spațială se află acolo, dar locul primului reactor,
în conjuncție cu celelalte reactoare, se mută deasupra voastră.
Deci voi întotdeauna călătoriți întotdeauna urmărindu-vă coada,
ca un câine ce-și urmărește coada.
Trebuie să creație un alt reactor ( o plasmă) în fața voastră, astfel
încât să devină nu doar scutul vostru protector, dar să ajungă
într-un punct în care încercând să-l prindă, să vă deplaseze la o
viteză mare în poziția lui.
Intensitatea din centru trebuie să fie atât de mare, încât al doilea câmp pe care-l creați mai
slab, încercând să-l alimenteze sub același proces ca și în cazul luminii, va crea deplasarea
voastră.
Nu aveți nevoie de o poziție ca cea a Lunii, sau a unei stele,
pentru a călători la ea.
Puteți ajunge aici, deoarece voi ați creat punctul de a merge acolo,
de a călători acolo și dacă vă place să călătoriți acolo.
Și acest proces de creare a poziționării, este ceea ce vedeți la cele
mai multe OZN-uri, pe care le vedem pe această planetă, care
brusc decolează.

Călătoria plasmatică
• Deoarece ele au acest punct imaginar, ceea ce noi numim
o plasmă liberă, iar acum ele creează unul nou, în orice
direcție le place.
• Deci acesta încearcă să-l prindă, dar trebuie să înțelegeți
cum să aduceți câmpurile ca să fie în față.
• Acest proces a fosta adăugat în sistemul spațial Chinezesc,
dar nu în mod public.
• I-am spus unui din studenții apropiați cum funcționează.
• Cunoașterea a fost împărtășită, dar în timp va fi făcută publică.
• Nu aveți nevoie de Lună pentru a decola de pe Pământ. Noi ne creăm propria Lună, în orice
poziție ne dorim.
• Iar viteza de călătorie reprezintă diferența dintre intensitatea din centru și punctul pe care
noi îl creăm.
• Deci nu trebuie să căutați unde să mergeți, voi decideți unde mergeți.
• Aveți controlul complet. Și în același timp, datorită modului cum îl structurați, puteți crea
straturi multiple de diferite intensități.
• Când vă hotărâți pentru o călătorie spațială, trebuie să înțelegeți în totalitate funcționarea
spațiului.
• Nu puteți lăsa garda jos nici măcar o secundă, trebuie să înțelegeți rația câmpului, trebuie să
înțelegeți rația combustibilului, trebuie să înțelegeți rația câmpurilor din nava voastră, în
raport cu mediul pe care-l traversează.
• Nu puteți avea comportamentul călătoriei prin apă, atunci când treceți printr-un perete
solid.

Călătoria plasmatică
• Nu puteți crea aceiași condiție comportamentală, dacă vă aflați într-un masiv mediu
plasmatic, de un înalt ordin din centrul galaxiei, sau înspre centrul Universului, față de ceea
ce faceți la marginea Universului sau la marginea galaxiilor.

Scutul plasmatic al navei spaţiale
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Mr Keshe
În trecut, multe, multe, multe nave spațiale au fost pierdute, datorită greșelii comandantilor.
Și s-a întâmplat rasei umane.
Aceasta trebuie să o înțelegeți atunci când decideți să zburați.
Amintiți-vă, aveți un lucru numit Soare. Dacă distanța de la Soare
până la margine este suficient de lungă, încât câmpul să își poată
reduce din intensitate, atunci el începe să creeze particule.
Și în multe cazuri greșeala piloților, este că nu permit acestor
particule să se întoarcă ca și lumină, ci din greșeală devine un
glonț din piatră, tras înspre propria navă, spre propriul serviciu.
Deoarece pilotul nu este conștient că în raport cu mediul el a creat un câmp, a cărui reducere
în intensitate este mai rapidă decât a calculat el. Deci într-un fel se bate singur cu pietre.
Și deoarece nu a creat un al doilea câmp pentru ele, se distruge singur.
Tehnologia spațială trebuie înțeleasă în totalitatea ei, nu doar în încercarea de decolare și
zbor. Ea trebuie să fie despre intensitatea câmpului și despre înțelegerea transferului
câmpului, prin care aici nava spațială este în stare materială,
iar acum vă comportați ca o undă, ca o lumină și apoi ajungeți
într-un alt punct, care este crearea manifestării voastre în acel punct.

Cartea 1, cartea 2, cartea 3.

Scutul plasmatic al navei spaţiale
• Deoarece atunci când ajungeți, deveniți originea luminii, originea structurii.
• Și între timp, așa cum mulți, mulți oameni au făcut în trecut, voi ajungeți în spațiu, vă
bucurați de priveliște și vă creați propria planetă.
• Multe din stelele pe care le vedeți în spațiu, sunt nave spațiale care și-au creat aceste
condiții.
• Acesta este privilegiul de a vă crea propria dimensiune.
• Același lucru se aplică Sufletului omului.
• Structura de acum încolo este în mâinile omului. Posibilitățile sunt infinite.
• Acum trebuie să înțelegeți întreaga propoziție.
• Dacă ați înțeles această parte, atunci înțelegeți chiar cum să creați materiale pentru voi înșivă
în spațiu, după cum aveți nevoie.
• Întoarceți-vă la lecții. Vă aminti-ți de reactoare de pe margine?
• Această intensitate și această intensitate vă dă Cuprul,
aceasta și aceasta vă dă Oxigenul.
• Uitați-vă aici, este același lucru.
• Acum voi dictați poziția.
• Nimic nu s-a schimbat în cunoaștere.
• Ceea ce s-a schimbat este doar înțelegerea noastră.
• Și apoi aplicarea acestor cunoștințe.
• Apoi este extinderea cunoașterii.
• Cât de mult o puteți extinde?
• Cum vă puteți juca cu câmpurile?

Scutul plasmatic al navei spaţiale
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Noi știm, suntem conștienți că multe organizații științifice lucrează în jurul noii tehnologii.
Mulți savanți ale guvernelor lumii lucrează în jurul acestei tehnologii, dar ei nu o înțeleg.
Deoarece voi toți vă uitați într-o singură direcție și nu vreți să înțelegeți totalitatea.
Am obținut Gans, acum am creat Gans în direcția de mișcare, nu trebuie să-l alimentez tot
timpul, ci știu cum să restrâng câmpurile, astfel încât să imit centrul Universului, pentru a
călători înspre acolo, sau să imit Hidrogenul, ca să fiu mult mai puternic, astfel încât să-mi
măresc viteza de mișcare.
Și dacă puteți pe termen lung înțeleg cum să creez condiția în reactoare, în reactoarele
spațiile, a plasmei libere din spațiu, a condiției plasmei din centrul mamă original, spre care
călătoriți cu o viteză mult, mult mai mare.
Deoarece acesta este atât de puternic,
iar acesta este atât de slab.
Sau acesta este atât de puternic,
și acesta este cel slab.
Vreți să mergeți în această direcție,
sau vreți să mergeți în această direcție?
Aceasta este mișcarea câmpului, deoarece atunci schimbați direcția.
Poziția și înțelegerea structurii luminii ca
energie, foton sau particulă, reprezintă
cheia înțelegerii călătoriei în viitor pentru om.

Restrângerea câmpurilor plasmatice
• Lisa: - Sunt Lisa din Australia, și aș vrea să vă întreb despre restrângerea câmpurilor acum.
Am creat o formațiune stea suficient de mare încât să stau în ea.
• Zinc în reactoarele interioare și CO2 în cele exterioare și bineînțeles, fiecare este umplut
puțin diferit.
• Dar acum, am creat niște tuburi pe care le-am pus împrejur, pe exteriorul formațiunii stea, cu
un gravitațional foarte puternic în tuburi.
• Şi se pare că intensifică câmpurile per total. Câmpurile sunt mai puternice la interior și la
exterior.
• Deci încerc doar să înțeleg dacă trag sau împing, dacă restrâng și în ce direcție merg,
deoarece câmpurile, pare că sunt mai puternice la interior, dar de asemenea se împrăștie
mult mai departe.
• Mr Keshe: - Le faci pe amândouă.
• Ai creat o formațiune stea. Apoi ai pus tuburile cu Gans împrejur.
• Lisa: - Practic sunt tuburi mari de scurgere. Am făcut tuburile suficient de mari, ca niște
tuburi gigantice. Și mă pot plimba în jurul acelor inele, și mă pot așeza în acele inele.
• Mr Keshe: - Dr. Rodrigo a făcut asta.
• Lisa: - El a făcut-o cu tuburile în interiorul formațiunii stea, iar eu pun tuburile la exterior. Este
diferit de atunci când tuburile sunt la interior, deoarece am încercat asta și se simte diferit.
Nu este așa puternic atunci când tuburile sunt în interiorul formațiunii. Deci puse la exterior,
par a restrânge câmpurile în interior în loc să le radieze în afară și presupun că asta depinde
de încărcare.

Restrângerea câmpurilor plasmatice
• Mr Keshe: - Depinde ceea ce ai. Ai Zn și Cu, am dreptate? Sau CH3?
• Lisa: - Zn și CO2 în bile, iar tuburile au fost practic încărcate
cu CO2, Zn, Au și Ag.
• Mr Keshe: - Deci ai CO2, Zn, Ag și Au. Deci de asta simți o mai
mare presiune la interior și o presiunea mai mare la exterior.
Câmpuri mai puternice.
• Tu nu le restrângi.
• Într-un fel, corpul tău conține Argint și Aur și acum
interacționezi cu Gans-ul de Argint și Aur,
• Deci asta este presiunea din interior.
• Când ești la exterior și o simți, tu încă ai Ag și Au.
• Tu încă interacționezi cu el sub această formă.
• Deci, acesta este o idee foarte bună pentru Jon din Arizona.
• Deci, aceasta se întâmplă din cauza combinației, a raportului de plasme.
• Deoarece atunci când faci amestecul de Gans-uri, nu trebuie să te uiți la Aur sau la Argint.
• Într-un amestec plasmatic, dacă intri mai profund, atingi diferite nivele se intensitate
plasmatică, iar anterior, în cazul Gans-ului de Cupru și Zinc, te aflai aici.
• Acum cu Zincul, Argintul și Aurul, te afli aici.
• Deci te joci cu câmpuri mai puternice.

Restrângerea câmpurilor plasmatice
• Tu mergi înspre centrul plasmei, iar într-un fel, așa cum eu desenez tot timpul,
ai Zincul și Cuprul aici,
deci intensitatea colectivă a câmpurilor este
undeva aici de exemplu,
iar acum când ai adăugat Argint și Aur,
ai o combinație a celor patru și practic acționezi
undeva la această intensitate.
• Deci de asta simți câmpuri mai puternice.
• Deoarece te-ai mutat de aici, aici.
• Deoarece nu este o încărcătură materială, este o
încărcătură de câmpuri.
• Este un raport al încărcăturii.
• Asta este scris în transmutarea elementelor
a lui Bahaulah.
• Transmutarea elementelor are loc funcție de ce câmpuri forțați afară din materie. Sau de
ceea ce câmpurile scot din materie.
• În acest mod obțineți Aur, în acest mod obțineți Hidrogen.
• Sunt aceleași câmpuri.
• Este alegerea ta unde vrei să te intersectezi.

Restrângerea câmpurilor plasmatice
• Lisa: - Deci practic eu doar adaug, nu restrâng câmpul.
• Mr Keshe: - Da, tu doar adaugi, dar într-un fel îl poți restrânge, dacă știi ce să faci, deoarece
dacă faci un sistem aici, care este mai slab ca intensitate, acestea vor începe să-l alimenteze.
• Lisa: - Deci puțin CH3...
• Mr Keshe: - Poate fi ceva aici, funcție de ce parte a corpului o expuneți,
sau de ceea ce vreți să expuneți.
• Noi efectuăm teste în fundal despre aceste lucruri în acest moment.
• Lisa: - Ceea ce este foarte interesant, este că atunci când stau aici, și apoi
pun o bilă de CH3 sub scaun, în centrul formațiunii stea, la partea de jos,
pot simți energia cum urcă înspre cap.
• Când pun o bilă cu CH3 deasupra reactorului de sus, pot simți cum energia
coboară dinspre cap, spre în jos.
• Deci practic mă pot juca cu câmpul central, împingând energia în sus și în jos în mijlocul
acestei formațiuni.
• Mr Keshe: - Dar ceea ce ai creat este un transfer al energiei.
• Va fi foarte interesant să nu utilizezi nici un Cupru.
• Nu utiliza nici un fel de Cupru în acest tip de teste.
• Lisa: - Deci bilele, bilele interioare nu ar trebui să fie bile de Cupru, ci trebuie să utilizez bile
de plastic.
• Mr Keshe: - Ai grijă să nu le amesteci, deoarece Cuprul este un constituent al fizicalității
țesuturilor musculare. Zincul este responsabil de emoții.
• Și acesta este unul din motivele că simți curgerea lui.
• Deoarece ai acel Zinc care se conectează la cel din tine, la sistemul nervos.

Restrângerea câmpurilor plasmatice
• Este interesant ce se întâmplă dacă scoți Zincul din combinație, cum se simte asta atunci?
• Lisa: - Știu doar că Aurul, este distractiv că Aurul, îi face fericiți pe toți cei ce simt Gans-ul de
Aur. Toți încep să zâmbească, imediat ce Aurul apare, ei încep să zâmbească, fară a le spune
ce este acolo.
• Mr Keshe: - De asta oare omul se simte confortabil în prezența Aurului?
• Ce se întâmplă când le pui Argint?
• Lisa: - Nu am încercat cu Argintul, deoarece atunci când am făcut Gans-ul de Aur, practic l-am
agățat cu sârmă de Argint și astfel am o combinație de Gans de Aur și Argint și de asta nu
l-am utilizat.
• Nu am Aur curat încă, nu am găsit încă Argint curat.
• Mr Keshe: - Acum trebuie să vii cu sistemul și să vezi dacă-l poți restrânge într-un alt fel.
• Fă două și lasă-i pe oameni să stea în fiecare, și vezi dacă poți transfera emoțiile de la unul la
celălalt.
• Nu prea departe unul de celălalt.
• Și vezi dacă cu aceste structuri poți schimba sau aduce în poziție, transferul emoțiilor.
• Deci când vom știm cum să facem oamenii fericiți?
• Vom pune doar Gans de Aur.
• Știi cum să faci oamenii triști?
• Plumbul, dacă utilizezi plumbul aduce depresie, tristețe, datorită structurii plasmatice a
acestuia.
• Niciodată nu atinge plumbul.
• Plumbul este unul din cele mai periculoase lucruri cu care să vă jucați.
• Este vorba despre structura lui.

