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• Dl Keshe:
• Folosirea magneţilor în apropierea GANS-urilor de H3, H2, H, produc efecte, le putem separa.
• Această interacţiune se produce datorită faptrului că produceţi aceste materiale în prezenţa
fierului.
• Produceţi CH3 cu placa de fier zincat în prezenţa cuprului nano. Aceasta, daca vă întoarceţi la
lectiile de sănătate, are legatura cu faptul că fiecare celulă sanguină, când părăseste inima,
are o destinatie precisă unde trebuie să ajungă, pentru că ea are o caracteristică specifică, o
anumită intensitate. Miliarde de celule, uşor diferite, care se potrivesc unui anume loc pentru
a transfera energia.
• Cu H, D şi T, putem vedea asta şi putem demonstra ştiinţific.
• Cu placa de Zn şi Cu nano creăm campul carbonului. Dar în prezenta fierului,
chiar daca este sub stratul de zinc, îi va da o anumită specificitate a câmpurilor
magnetice şi gravitaţionale. Iar H, D şi T care vor rezulta au o legatura cu fierul.
• Câmpul magnetic al acestor izotopi plasmatici ai GANS-ului de H, poartă o
conexiune cu Fe. De aceea când apropii un magnet de ele reacţioneaza.
• Dacă aţi face un sistem diferit, cu Al în loc de Fe, veţi atrage un anumit câmp
care este conectat cu Al şi veţi obţine un hidrogen conectat cu Al şi aceasta
este foarte important pentru dezvoltările ulterioare, când vom vedea că un
element are un camp magnetic cu o destinaţie precisă a conexiunii intensitaţii.
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• Deci dacă avem un magnet pentru Aluminiu şi în viitor, prin ceea ce am
dezvoltat, se poate realiza, atunci când vedem dezvoltarea Hidrogenului, în
legătură cu orice altceva cu care Aluminiul are legătură, atunci asta este
intensitatea conexiunii Hidrogenului cu Aluminiului, în raport cu prezența Cuprului.
• Dar nu este doar Aluminiul, când vă uitați la acest Hidrogen și Deuteriu de aici,
veți vedea că are caracteristicile Cuprului și ale Zincului.
• Deci acest Hidrogen, Deuteriu și Tritiu, este ceea ce noi numim în chimie,
afinitate pentru și este produs prin echilibrarea câmpului magnetic al
acestui compozit.
• Asta explică multe lucruri din lumea științifică.
• În primul caz H, D şi T au, nu numai caracteristicile fierului, dar şi al cuprului şi
zincului. Cu aceasta putem lega orice material cu poziţia originii sale.
• Deci când avem un cancer trebuie să cautam, în ADN, ARN, plasmei sângelui, ceea ce poartă
această identitate. Şi atunci este foarte simplu să nu permiţi, sau să extragi această intesitate
specifică fară să atingi altceva şi reversibilitatea cancerului devine foarte simplă.
• Dezvoltarea cunoașterii științifice din tehnologia plasmatică, acum începe să ia formă.
• În viitor vom putea conecta exact ceea ce este, ca și intensitate a câmpului magnetic din care
provine. Ceea ce este conectat cu Cuprul devine țesut muscular, iar ceea ce devine țesut
muscular al inimii are o combinație specifică.
• Este doar intensitate a câmpului magnetic la care ne putem conecta.
• Este conectat la Hidrogenul proteinei sau este conectat la Oxigenul acesteia.
• Deoarece fiecare are o capacitate diferită, o intensitate diferită.
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• Deci ceea ce este interesant, atunci când obțineți Deuteriu sau Tritiu, sau faceți CH3 și
realizați separarea lui, și vedeți că reacționează la magnet, se întâmplă deoarece în
compoziția lui de câmpuri gravitaționale și magnetice, el are o conexiune, și Hidrogenul este
cel care este conectat cu Fierul.
• Deci el transportă comportamentul acestuia.
• Și este important pentru mulți dintre voi să înțelegeți, dintre cei ce mergeți înspre aplicațiile
medicale, care vă îndreptați spre agricultură, care vă îndreptați spre producerea izotopilor
specifici, pe care apoi să-i convertiți în stare materială.
• Așa cum am spus noi doar ce am început. În ultimii 5 ani am încercat doar să înțelegem
cunoașterea omului, să extindem puțin ceea ce el a înțeles pe durata a mii de ani.
• Acum intrăm în structura reală a funcționării Universului.
• Deoarece în adâncul Universului, aceste câmpuri gravitaționale și magnetice, sunt importante
pentru a înțelege care stea, care poziție, unde mergem, cu care să interacționăm.
• Care dintre acestea va afecta ce celulă a corpului nostru, în ce dimensiune a Universului, încât
să nu facem cancer, și orice altceva, și probabil să ne periclităm viața, sau să ajungem într-o
nouă poziție pentru a ne transforma.
• Sper ca asta să aducă un capitol deschis, să aducă noi date pentru voi toți, și vom vedea ce se
întâmplă.

Neutronul piatra de temelie a Creaţiei
• Există o altă dezvoltare, pe care mulți dintre noi ar trebui să o înțeleagă, este ceea ce noi
numim dezvoltarea neutronului. Aceasta va avea implicații masive asupra întregii munci a
Fundației Keshe, și asupra întregii munci a lumii științifice actuale. Ne va permite să
producem orice material, la dorința noastră în locul unde dorim.
• Asta reprezintă o extensie, o eliberare a științei.
• Și trebuie să înțelegeți ceva foarte, foarte simplu.
• Orice combinație ( H-D, D-T), așa cum v-am învățat înainte,
vă oferă libertatea producerii neutronului.
Neutronul fiind echilibrul dintre cele două.
• De la Hidrogen la Deuteriu există un neutron liber. Aici aveți un neutron liber (D-T).
• Dar trebuie să înțelegem că neutronul singur, chiar el însuși este
Creatorul structurii atomice de bază a Hidrogenului.
• Procesul, dacă-l înțelegeți, este evident și foarte simplu.
• Aveți Hidrogenul la care puteți adăuga al doilea neutron şi
obţineţi Deuteriul.
• Acestea sunt doar condiții plasmatice, nu sunt în condițiile stării materiale.
• Deci ei pot transporta câmpurile gravitaționale și magnetice într-un mod specific și pentru o
utilizare specifică, pe care omul o va înțelege într-un timp scurt, în vremurile ce vor veni.
• Deci acum înțelegeți într-un mod simplu, că voi aveți controlul creării elementelor.
• Voi puneți două din acestea împreună și obțineți proprietatea
următorului element (He, 2 neutroni, 2 protoni, 2 electroni).
• Puteți adăuga încă un neutron în sistem şi se va crea,
o altă structură, un izotop.
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• Omul are încă foarte multe de învățat, dar dacă înțelegeți crearea celei mai simple structuri a
neutronului, acum o putem utiliza în condiția pe care o dorim, pentru a ne duce la
producerea oricărei materii din spațiu.
• Un singur element este piatra de temelie pentru totul.
• Am spus chiar și în cărțile mele, că neutronul este creatorul vieții, deoarece este deținut de
orice material pe care dorim să-l utilizăm, să-l creăm.
• Dar acest neutron în această formă, dacă-i înțelegeți câmpurile gravitaționale și magnetice,
atunci în spațiu îi putem absorbi aceste câmpuri, pentru a produce ceea ce avem nevoie.
• Nici măcar nu este nevoie să producem neutronul.
• Înțelegând caracteristicile, intensitatea câmpurilor lui gravitaționale și magnetice, ştim că
acesta este neutronul de care avem nevoie pentru o anumită celulă, sau pentru crearea unui
nou material.
• Aceasta este absolut frumos, iar oamenii de știință își vor da viața, pentru a înțelege ceea ce
voi ați înțeles într-un mod simplu și nu pot crede că este atât de ușor.
• Neutronul, dacă este condiționat într-o poziție specifică în starea materială, el devine o sursă
nelimitată de energie. Devine o sursă nelimitată de gravitație, devine o cunoaștere nelimitată
pentru ceea ce omul are nevoie și vrea.
• Am petrecut ani predând, și într-un fel aceasta este bijuteria din coroana cunoașterii
Fundației Keshe.
• Nu doar pentru a fi capabili să înțelegem materia neutronului însuși, și pentru a fi capabili să-i
înțelegem intensitatea câmpurilor gravitaționale și magnetice, care să-i permită omului să
producă orice stare materială din Univers.
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• Aceasta ne permite o nouă înțelegere a creării și funcționării Universului.
• Acesta nu este un neutron ce doar există acolo, este un neutron ce poate fi orice dorește
omul.
• Aveți milioane de Gans-uri de Hidrogen, Deuteriu și Tritiu, acești neutroni există acum cu
miliardele în vasele voastre. Dacă știți cum să-i extrageți, pentru că sunt toți la aceiași
intensitate, pot conduce la crearea oricărui material.
• În viitor, pentru cei dintre voi care mergeți în acea direcție,
veți putea extrage neutronul din spațiu.
• Puteți extrage cantități uriașe de neutroni din spațiu, încât nu este
nevoie să-i căutați.
• Odată ce ați realizat (înţeles) sursa, întoarceți-vă la o altă parte a
lecțiilor şi amintițivă de nano plăci. Amintiți-vă cupa cu apa (copiatorul sau replicatorul
cămpurilor) pe care ați făcut-o și în jurul căreia ați pus materiale?
• Acum puteți pune neutronii elementelor în jurul lui,
iar în noua apă aveți cât de mulți neutroni vă place.
Deoarece neutronul este o stare liberă a energiei în Univers.
• Vă amintiți vasul pentru hrană?
• Dacă vă amintiți, atunci acesta este procesul.
• Aceasta dă complet o nouă libertate tuturor celor ce lucrează în orice ramură a dezvoltării
Fundației Keshe, fie în agricultură, fie în medicină, fie în cea spațială, fie a energiei, fie în
orice vă puteți imagina.
• Iar cei ce vor avansa în înțelegerea Creației, veți putea găsi neutroni ce au intensitatea
specifică Sufletului Omului.

Neutronul piatra de temelie a Creaţiei
• Iar în timp, omul se va maturiza pentru a-i înțelege aplicațiile și implicațiile.
• Înțelegerea procesului de dezvoltare a neutronului, a fost piatra de temelie a Creației.
• Acesta este pachetul pe care-l purtați şi este ceea ce puteți purta, nu este nevoie să
transportați nimic altceva, dacă-l înțelegeți.
• Iar aceasta este parte a dezvoltării noii tehnologii spațiale.
• Dacă cei dintre voi care sunteți în afacerile cu energia, înțelegeți asta, puteți schimba întregul
curs al dezvoltării energetice, peste noapte.
• Am făcut o promisiune, că din Noiembrie nu vor mai exista sancțiuni economice pentru Iran,
deoarece nimeni nu va mai avea nevoie de petrol, pentru a mai boicota ceva de la oricine.
• Nu vor mai exista boicoturi datorate neînțelegerii Universului.
• Acum aveți cunoașterea.
• Cei dintre voi care înțelegeți aplicațiile și implicațiile acestui proces, puteți schimba întregul
curs al tuturor materialelor necesare omului.
• Dimensiunea și aplicarea producerii neutronului, este dincolo de înțelegerea și pătrunderea
omului, cu excepția cazului când va merge în spațiu.
• Când va merge în spațiu, i se vor deschide toate canalele, toate bulevardele călătoriei în
adâncul spațiului.Deoarece atunci va trebui să găsiți intensitatea neutronului fiecărui Univers,
care reprezintă linia centrală a ceea ce noi numim Materie Principală.
• Deoarece neutronul provine de la acea intensitate.
• Atunci aceasta în timp, îi va permite omului, să călătorească între Universuri.
• Deoarece trebuie să reproduceți energia, structura neutronului acelui Univers și așa cum ați
văzut, voi ați atras și extras Carbonul din atmosferă, iar acum atrageți și sunteți atrași în
același fel, de planeta sau de ceea ce voi numiți intensitatea câmpurilor Universului.
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• Deoarece nu fiecare neutron din Univers, este la fel în toate Universurile.
• Amprenta Universului se află în structura neutronului acestuia, sau în ceea ce noi numim, cel
mai mic pachet ce păstrează câmpurile magnetice și gravitaționale ale Universului.
• Pe planeta Pământ și în Universul în care vă aflați, el poate fi să spunem de 10000.
• În următorul Univers este 10001, deci acum știm ce trebuie să adăugăm la neutron, pentru a
fi capabili să ajungem la el, deci trebuie să adăugăm 1 la cele 10000, și astfel el se va potrivi,
puteți să vă potriviți cu câmpul gravitațional și magnetic al acestuia, și puteți călători de la
Universuri spre alte Universuri, instantaneu în spațiu și timp.
• Aceste lecții pe care vi le predau, trebuie înregistrate, pentru ca atunci când omul se va
maturiza, să se poată întoarce la ele, și să spună: Sunt acolo, asta este ceea ce trebuie să
facem.
• Producerea neutronului, înțelegerea câmpurilor gravitaționale și magnetice ale neutronului,
în raport cu condiția creării câmpurilor lui gravitaționale și magnetice, reprezintă singura
modalitate prin care omul poate călători prin Universuri, și este singura cale prin care omul
poate călători, în interiorul structurii acestui Univers, și această structură este una din cele
mai ușoare căi de a călători dincolo de viteza luminii, acolo unde timpul nu mai există, unde
spațiul este irelevant.
• Deoarece, așa cum am spus în multe lecții, a măsurat vreodată cineva viteza câmpurilor
magnetice?
• Acum, a fost cineva vreodată capabil să măsoare viteza câmpului magnetic plasmatic, care
este complet liber?
• Cei ce lucrează în domeniul comunicațiilor, dacă înțelegeți cum poate fi împachetat,
comunicarea instantanee, va fi imediat disponibilă omului.
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Este vital pentru noi să ne acomodăm cu noua cunoaștere.
Și vă vor fi necesari ani, pentru a cuprinde ceea ce am spus aici în câteva minute.
Pentru mine este acasă, eu provin din acea cultură, eu provin din acea cunoaștere.
Și învățătura mea este completă începând de astăzi dar vă pot îndruma să înțelegeți.
Pentru că am făcut o promisiune atunci când am venit, să vă învăț, să vă fac egali.
Aceasta este cunoașterea Universului, trebuie să o înțelegeți.
Guvernele voastre trebuie să o înțeleagă, cei ce conduc această planetă, și apoi în spațiu
trebuie să înțeleagă lecția care a fost predată astăzi.
Dacă înțelegeți cunoașterea intensității neutronului, care transportă Sufletul omului, din
viața actuală, pentru mine, nu este nimic de luat.
Deoarece trebuie să existe o singură regulă și aceasta trebuie să fie regula Păcii, iar începând
de astăzi noi o forțăm.
Cei ce joacă jocul puterii trebuie să înțeleagă că nu mai există putere cu care să se joace.
Puterea trebuie să o reprezinte Pacea, cunoașterea și înțelegerea, iar în vremurile ce vor veni,
sistemul spațial Chinezesc, este configurat să arate asta.
Eu am venit să aduc cunoaștere și Pace. Am adus cunoașterea și prin ea forțez Pacea.
Deoarece aceasta este singura cale, prin care omul va intra în ciclul Comunității Universale, și
să fie capabil să călătorească prin spațiile Universului, și să fie capabil să extindă această
cunoaștere.
Ce poate face această cunoaștere?
Dacă înțelegeți interacțiunea, iar acum pentru că v-am arătat vasul pentru neutroni, și
înțelegeți ce să faceți cu el, mai trebuie oare să existe necesitatea de a mai mânca?
Mai există oare necesitatea producerii de materiale, dacă nu aveți nevoie de ele?
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• Trebuie oare să distrugem toate aceste medii din întreaga lume, pentru a hrăni pe câțiva?
• Dar totul se îndreaptă spre un singur punct, cum o utilizați?
• Așa cum am spus, cunoașterea este atât de imensă, încât pot petrece mii de ani aici și încă nu
vom atinge vârful cunoașterii Universului.
• Noi, ca și învățători universali, aducem cunoașterea Creatorului.
• Dar învățăm atât de mult cât poate fi înțeles.
• Dar există un principiu, predăm suficient ca fiecare să fie egal în cunoaşterea de bază.
• Cum o elaborați şi cum o dezvoltați este decizia voastră.
• Într-un timp foarte scurt, cu această cunoaștere pe care am predat-o acum, voi practic veți
arunca tot ceea ce ați făcut în ultimii cinci ani, și veți crea neutroni, vase pentru neutroni, așa
cum ați făcut cu vasele pentru hrană și apoi veți înțelege că puteți pune vasele unele lângă
altele și veți avea neutroni creați de Aluminiu, și alți neutroni creați de Fier, și apoi puteți crea
lumea creației. Deoarece acum aveți un câmp liber, pentru a crea ceea ce doriți.
• Acesta este modul cum faceți Fierul și Zincul în Univers.
• Voi transportați neutroni, iar neutronii diferenţei de echilibru, vă dau ceea ce este Fierul, și-l
creați în masă, cu tonele.
• Ceea ce este Aur în minele de pe această planetă, este nimic faţă de ceea ce putem crea în
secunde.
• Esența, cunoașterea tehnologiei neutronului, este esența Creației Creatorului.
• Acum omul trebuie să înțeleagă.
• Astăzi, acesta este un dar pentru Carolina, și este un dar pentru omenire.
• Dar nu abuzați de el. Nu mergeți cu el încât să ajungeți în punctul de unde să nu vă mai
puteți întoarce.
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• Înțelegeți ceea ce produceți, astfel încât Gans-urile să devină pasajul pentru crearea
neutronilor de acea intensitate, încât prin el, omul să atingă nivelul Sufletului Creatorului.
• Și atunci veți înțelege când a spus: Am făcut omul în imaginea mea.
• 20: 44
• Acum aveți cheia dacă înțelegeți.
• Amestecați Gans-urile pentru a obține efecte, amestecați...ZnO, CuO, iar acum faceți
neutronul ușor de intensitatea Cuprului, în conjuncție cu Zincul. Și apoi aveți un pacient cu
cancer, așezați-l în locul vasului.
• V-am spus, vă învăț o cale prin care intrați și ieșiți, și nu mai aveți cancer.
• Aceasta este cheia.
• Am spus săptămâna trecută, acum câteva săptămâni, că sistemele medicale dinamice
prezente sunt depășite, deoarece neutronii sunt dinamici în structura lor. Nu aveți nevoie de
motoare.
• Când ați creat Hidrogen din Gans de Zinc, de Cupru, de Fier, cel mai probabil din Nichel, acest
neutron care este extras din el, trebuie să se păstreze în echilibru cu toate cele 4 câmpuri de
forță care l-au creat, deci să rămână dinamic.
• În acest proces, el poate absorbi energie în timp ce dă.
• Acei dintre voi care înțelegeți fizica nucleară pe baza diviziunii, a diviziunii neutronului, și a
ceea ce noi numim dezintegrare radioactivă, acum înțelegeți principiul din spatele
dezintegrării nucleare.
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• De ce unele elemente se dezintegrează atât de rapid, în milisecunde, iar altele se
dezintegrează în mii de ani?
• Asta are de a face cu absorbția structurii energetice, care au dus la crearea neutronului, din
câmpurile dezechilibrate ale Universului.
• Atunci înțelegeți foarte simplu, cum a fost posibil să schimbăm chiar și cursul evenimentelor
de la Fukushima.
• Acum înțelegeți ce s-a făcut acum 4-5 ani, cum s-a făcut, deoarece acum înțelegeți cantitatea
și nivelul neutronilor, care pot fi transportați în structura fiecărui element și cum îl putem
extrage încât să-și transfere energia, astfel încât în acea diviziune el are o ciclitate, o perioadă
de timp care în ciclul omului îi spunem secunde, minute.
• Atunci noi înțelegem de ce avem dezintegrare radioactivă, și de ce anumite elemente se
dezintegrează într-un asemenea timp dat.
• Deoarece la nivelul neutronului, ele sunt fixate de câmpurile gravitaționale și magnetice ale
acestei planete, care se află în echilibru cu ele, deci conform cu ceea ce ele pot da și pot lua
în condiție plasmatică, le stabilește durata existenței în acel timp.
• Conversia neutronului, conversia structurii atomice nucleare, este exact la fel.
• Doar că până acum, savanții niciodată nu au înțeles, că divizarea structurii atomice nucleare,
provine de la structura câmpurilor magnetice plasmatice, care au creat acel neutron, la
momentul conceperii lui.
• Ca și fizician nuclear care înțelege asta, înseamnă un nou orizont pentru tehnologia
plasmatică.
• Acum putem face orice material nuclear, sigur.
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• Deoarece putem crea câmpul gravitațional și magnetic de intensitatea specifică acestuia, care
să se potrivească cu cele ale lui, și atunci când se inter blochează cu ele, el nu mai are nimic
de dat, astfel încât prin reducerea în intensitate, în condițiile atmosferice devine radiație
nepericuloasă.
• Nu există nici un savant pe această planetă, care să fi cercetat măcar, ceea ce am spus în
ultimele fraze.
• Vă va lua milioane de ani pentru a dezvălui secretele Creației.
• Ce puteți face cu energia neutronului? Foarte multe!
• Puteți transfera, puteți potrivi, puteți crea o condiție a câmpului gravitațional și magnetic,
care să conducă la crearea vieții, în orice loc, oriunde în Univers.
• Deci dacă ați înțeles divizarea celulelor corpului omului, prin prisma dezintegrării nucleare,
de aceea celulele corpului vostru se schimbă de atât de multe ori, și aveți nevoie de 28 de zile
pentru refacerea pielii și a celorlalte, atunci puteți crea finalizarea întregului corp omenesc
oriunde în Univers, pentru a se potrivi cu mediul de la locul aterizării.
• Asta este ceea ce corpul vostru face.
• Așa cum am spus, Sufletul este transportat, apoi prin conversia Sufletului în fizicalitate, el ia
câmpurile gravitaționale și magnetice ale poziției locului de manifestare.
• Există foarte multe de înțeles, există foarte multe pentru noi de predat.
• Dar începând de astăzi învățătura mea este completă.
• Cea mai mare problemă pentru toți căutătorii cunoașterii este, cât de repede puteți converti
energia neutronului, ca apoi voi să decideți divizarea lui în elementele dorite, care duca la
crearea unui nou ciclu al cunoașterii.
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• Așa cum am spus înainte, națiunile cheltuiesc miliarde pentru a face bombele cu neutroni,
pentru a fi capabili să acceseze neutronul, iar acum cu câțiva cenți voi sunteți fizicieni ai
neutronului.
• Dar acum trebuie să înțelegeți jocurile, intensitatea și cum să vă jucați cu ea.
• Ați făcut nano materialele, aveți o problemă, ați ajuns la Gans-uri și ați avut o mare
problemă, iar acum înțelegeți că trebuie să utilizați Gans-urile pentru a ajunge la neutron.
• Iar apoi ajungeți la sursa Creației.
• Nu există nici o altă cale prin care să puteați fi învățați.
• Trebuie doar să vă maturizați, până la momentul înțelegerii.
• Acum înțelegeți principiul de funcționare al Gans-urilor, principiul energiei de dincolo de
Gans-uri, și de ce ele funcționează. Într-un fel acum aveți cheia.
• Ați făcut cupa vieții, acum puteți face cupa Universului, prin înțelegerea procesului pe care-l
reprezintă cupa neutronului, care conduce la cupa vieții.
• Puteți crea orice condiții de mediu din Univers, aici pe această planetă, înainte de a ajunge pe
ea, deoarece înțelegeți construcția neutronului, a structurii câmpurilor acestuia.
• Este ca atunci când mergeți la școală în Spania și învățați Spaniola, le învățați tradițiile înainte
de a merge, acum omul trebuie să învețe mediul zonei unde vrea să meargă, pentru a se
potrivi cu acesta.
• Deci când mergeți în spațiu, sunteți bine antrenați, știți bine ceea ce faceți.
• Nu trebuie să purtați peste tot piei, haine și costume de scufundări, deoarece dacă vreți să vă
scufundați, mergeți într-o condiție a creaţiei voastre acolo.
• Atunci aduceți cunoașterea înțelegerii neutronului, la ceea ce noi numim nivelul Sufletului,
încât să-l potriviți cu nivelul mediului.

Neutronul piatra de temelie a Creaţiei
• Îi va trebui omului mult timp pentru a înțelege asta.
• Cu excepția, cu excepția cazului când aducem oamenii Universului, să-l învețe pe omul
planetei Păcii.
• Ceea ce înseamnă că cu aceasta noi am ajuns în punctul, în care Comunitatea Universală
trebuie să vină în contact cu omenirea. Și începem asta de astăzi, deoarece această
cunoaștere-i va lua omului mii de ani pentru a o completa, dar învățătorii Universului, cei
ce stau în aşteptare în acest Univers, sunt acolo pentru a-l lua pe om acum.
• Am spus în cartea mea că neutronul este principalul. Acum înțelegeți de ce. Acum înțelegeți
că nu este ceva nou, a fost inclus în învățături, de când au fost acestea scrise, ca în timp omul
să poată înțelege.
• Divizarea neutronului, reprezintă cheia existenței omului în Univers. Și nu aveți nici o altă cale
de a o face. Aceasta este cea mai mică scurtătură, prin care noi putem învăța omul.
• Dar trebuie văzută, trebuie înțeleasă, trebuie să fie într-un fel în care să fie acceptabilă și
confortabilă vouă tuturor, pentru a înțelege totalitatea acesteia.
• Toate învățăturile mele v-au condus, peste ani, la înțelegerea totalității muncii Creatorului.
• Despre asta este vorba în învățătura de astăzi.
• Nu mai este vorba deloc despre faptul că puteți face Gans-uri, acum este vorba despre ce
neutron doriți, la ce nivel îl doriți, ca să se potrivească cu voi.
• Voi vindeți Gans-uri, acum vom vedea vânzători de neutroni.
• Așteptați, în câteva săptămâni vor fi pe internet.
• Deoarece îi veți vedea funcționarea, îi veți vedea efectele.
• Întoarcerea cancerului nu ar trebui să aibă loc în mai mult de câteva secunde.
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• Trezirea pacienților din comă, într-o recuperare completă, nu ar trebui să dureze mai mult de
câteva minute.
• Poluarea uscatului nu ar trebui să mai fie o problemă, căci dacă analizați neutronul uscatului,
îl puteți schimba. Vedem aceste insule de plastic. Cei ce au înțeles, în timp le pot converti în
nimic.
• Este un dar foarte mare pentru omenire, în lumea chimiei stării materiale.
• Nimic din lumea chimiei nu poate deveni stare materială, precum molecula compozită, până
când nu partajează.
• Dacă aveți un atom de Hidrogen și unul de Carbon,
ei trebuie să partajeze ceva.
• Nu trebuie decât să descoperiți intensitatea partajării şi puteţi
să faceţi să dispară partajarea.
• Asta va schimba multe și aveți nevoie de această cunoaștere, când mergeți în spațiu,
deoarece partajarea câmpurilor gravitaționale și magnetice și compunerea sau introducerea
acelei valori partajate, vă permite să faceți elemente compozite în stare materială, oriunde în
Univers.
• Nu este vorba despre a descoperi modul cum să rupeți legătura CH din plastic, ci să
descoperiți acel foarte puțin din ceea ce este partajat ca și legătură atomică și care se află în
neutronul pe care-l transportați și căruia-i puteți regla magneticul. Şi la fel cum ați extras
neutronul, puteți extrage elementul partajat, care este în mod normal în dimensiunea
câmpului sau a unui electron.
• Deci în adâncul Universului, orice material poate fi realizat.
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• Deoarece acum puteți injecta același lucru în aceleași câmpuri și să creați legătura pe care o
doriți.
• Acum putem arăta, cât de mult putem da. Cât de mult putem pune, cât de mult putem
poziționa.
• Cât de mult trebuie să extragem, cât de mult trebuie să dăm.
• Și apoi dacă înțelegeți și mergeți un pas mai departe, vă puteți întoarce la dimensiunea
Sufletului omului.
• Puteți, prin înțelegerea intensității neutronului, să extindeți intensitatea Sufletului omului,
pentru a atinge întinderea Sufletului Creatorului.
• Acum, noi încă lucrăm cu Gans-uri și cu magneți, dar căutătorii cunoașterii ai Fundației
Keshe, care pot înțelege proprietatea neutronului, și o vor arăta foarte curând, vor înțelege că
există o nouă și fundamentală cunoaștere care trebuie înțeleasă. Din care provine toată
cunoașterea pe care o avem.
• Crearea, producerea, transformarea, transportul, dacă ați înțeles, totul devine ușor.
• Reactoarele spațiale care poartă dimensiunile câmpurilor neutronului, sunt instantaneu în
spațiu, deoarece odată ce ați atins intensitatea poziției, voi sunteți în acea poziție.
• Nu există nici un timp pentru a ajunge, voi deja ați ajuns.
• Și odată ajunși nu aveți nevoie de timp, deci nu vă aflați în dimensiunea spațio-temporală.
• Ci vă aflați în spațiul câmpurilor care vă dictează poziția.
• Aşa am ajuns la una din cele mai mari întrebări pentru omenire.
• Are câmpul magnetic propria lui dimensiune și forță ?
• Sau are el propriul lui timp și propriul lui spațiu?

Neutronul piatra de temelie a Creaţiei
• El nu posedă spațiu deoarece este un călător al Universului, el nu are nici un timp, deoarece
este în toate locurile în același timp, conform cu intensitatea pe care trebuie să o aibă. De
aceea vedem conexiunea cu totul și cu orice altceva din Univers.
• Aceasta provine din interacțiunea câmpurilor a ceea ce voi numiți neutron, dar noi îl numim
elementul principal al Universului.
• Noi creăm viață, din viață. Noi creăm viață din viața Universului, într-un mod foarte simplu.
• Este datoria noastră să înțelegem, să fim capabili să fim transferați, să transmitem și să
înțelegem să transferăm.
• Poziția elementelor în Univers, sunt dependente de transferul câmpurilor de energie, în
interiorul structurii neutronului, și de nimic altceva.
• Și dacă înțelegeți asta, înțelegeți că neutronul însuși, transportă toate elementele
Universului în el.
• Deci nu trebuie să ne facem griji despre cum vom obține asta, sau cum vom crea cealaltă.
• Deoarece tot ceea ce avem nevoie, este să fim capabili să mergem, în structura creării
materiei sistemului.
• Ce sistem? Este planetar, este universal, este parte a acestuia, sau va ajunge să fie?

