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• Dl Keshe:
• Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pentru om şi care va schimba cursul
umanităţii, va veni atunci când omul va putea să se transmute singur, când omul dobândeşte
cunoştinţele, încrederea, ca poate nu numai să deplaseze lucruri dar se poate deplasa pe el
însuşi, fără sistemele de transport mecanice şi electrice pe care le avem.
• Noi transportăm zgomote de-a lungul universului, facem înregistrări, avem sateliţi, trimitem
muzică în spaţiu, dar dacă ne uităm, toate sunt făcute din câmpuri magnetice.
• Tot ce trebuie să facem este un mic pas înainte, în cunoştinţe, pentru a fi în stare să
transportăm mai mult.
• Trebuie să facem sisteme cu care să transportăm nu numai la nivelul câmpurilor magnetice
ale zgomotelor omului, dar şi la nivelul sufletului omului, care pot transporta omul.
• Săptămâna trecută am început ceva ce va deveni punctul central al transportului, creaţiei,
comunicaţiei şi dezvoltării omului în adâncul spaţiului.
• Cunoştinţele universului sunt nelimitate, nimeni nu le ştie pe toate cu excepţia creatorului.
• Noi purtăm aceste cunoştinţe prin sufletul nostru şi nu prin vocea fizicalităţi şi îi învăţam pe
alţii în concordanţă cu ce ştim, cu ce suntem. Suntem profesori la şcoală sau profesori pentru
copii noştri, sau profesor pentru o naţie.
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• Dar orice ai fi, este studentul gata să primească, să absoarbă, sau este profesorul pregătit să
vadă slăbiciune sau golul din cunoştinţele studentului, care nu permit desăvârşirea
cunoştinţelor?
• Vă pot învăţa nu numai 245 de lecţii, vă pot învăţa 2451 de lecţii şi tot vor rămâne cunoştinte
nep redate.
• În fiecare săptămână vă aduc noi cunoştinţe din domenii diferite, din învăţăturile universului
dar nu pot să vi le împărtăşesc decât pe acelea pe care le înţelegeţi.
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• Şi îi învăţ pe cei puţini care în viitor vor deveni toţi.
• Săptămâna trecută am deschis o nouă cutie a Pandorei şi foarte mulţi au fost entuziasmaţi,
dar nu au putut folosi aceste cunoştinţe pentru că nu au putut să le conecteze să le
relaţioneze, cum să meargă la nivelul următor cu ele.
• Este nevoie de mai multe explicații, de mai multă înțelegere a întregii teorii și apoi
construirea ei, funcționarea ei, modul de utilizare.
• Ne vom întoarce la lecţiile de săptămâna trecută şi
vom extinde cunoştinţele.
• Am vorbit despre miezurile dinamice pe care le rotim şi creăm o bandă
de Gans-uri în mijlocul separaţiei de apă.
• Dacă scoatem această parte, cu Gans-uri, în afară obţinem o altă formă,
decât cea sferică, care ne dă alte posibilităţi.
• Dacă ne uităm de sus la această formă vedem că are mai multe straturi
concentrice cu un gol în mijloc. Roşu, albastru verde, deci avem inele în
inele aşezate centrifugal în funcţie de greutatea specifică.
• În realitate avem trei inele magnetice, trei straturi la fel că cele ale pielii,
ale intestinelor corpului omului, nimic nu s-a schimbat.
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• Avem nevoie de trei Gans-uri dinamice pentru a putea crea viaţă,
pentru că atunci când aveţi un sistem dinamic fiecare strat merge
într-o altă direcţie şi câmpurile lor magnetice şi gravitaţionale
trebuie să-şi găsească propria poziţie de echilibru şi creăm o
structură sau, din interacţiunea lor, frecându-se unul de altul,
creăm energie.
• Energia însăşi şi mişcarea, dinamismul şi interacţiunea câmpurilor crează tangibilitate,
mişcare şi viaţă.
• Pentru transport şi transmutare sistemul trebuie să fie la fel, trebuie
să fie o structură care poate conţine viaţă.
• Cum am spus săptămâna trecută, putem crea o anvelopă în care
putem transporta ce dorim şi să rămână în viaţă.
• Putem călători în adâncul Universului stând într-o cutie, propria
ta creaţiei, în care transferul de energie este constant. Nu contează cât timp este necesar
pentru a ajunge la destinaţie, vei ajunge la acelaş vârsta la care ai plecat.
• Dacă reuşim să ignorăm fizicalitatea omului şi creăm câmpurile de intensitatea sufletului
omului, atunci omul ar putea supravieţui dea lungul Universului adimensional şi atemporal.
• Şi cu această nouă tehnologie intrăm în visul omului, pot oare să întineresc, să reduc o boală,
un handicap, pot să călătoresc împreună cu câinele, servieta şi maşina preferată?
• Multiplicare, combinare, și alte diferite scopuri, toate într-un singur pachet. Toate sunt
interacţiuni de câmpuri.
• Cum creăm aceste condiţii?
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• Cum creez această condiție?
• Mulți dintre voi, s-ar putea să treceți la acțiune, punând Gans-uri unele
peste altele, așa cum am explicat, unii dintre voi ar putea merge într-o
nouă direcție și să pună Gans-urile conform cu intensitatea și densitatea
acestora, iar alții ați putea merge chiar mai departe şi așa cum am spus
săptămâna trecută, nu aveți nevoie de motoare pentru a le roti
(este nevoie de curent plasmatic), voi decideți asupra volumului
câmpului plasmei, pe care-l introduceți, care creează o viteză diferită
și diferite interacțiuni.
• Dar trebuie să învățați cum să creați anvelopa. Un sistem dedesubt,
unul deasupra.
• Interacțiunea câmpurilor de pe margini, creează cutia, iar interacțiunea
câmpurilor din interior, conform cu compoziția acestora și curgerea de
curent, dictează dacă transportați un bagaj, un om sau câinele.
• Odată ce ați pus Gans în interior, ați creat limitarea vieții.
• Deoarece umplerea cu Gans-uri lasă o urmă foarte urâtă (H2O) și
câteva mărunţişuri cu ea.
• Voi sunteți limitați la structura acestei planete.
• Trebuie să creați o condiție, un sistem, astfele ca să deveniți ceea ce a dat numele original al
Gans-ului.
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• Cuvântul este GAZE, deoarece Universul este făcut din GAZE ale Gans-urilor (gaze în stare de
Gans), care nu au materialitate, dar prin condiția Gazoasă a Universului, ca și intensitate a
câmpurilor magnetice, permite transportul câmpurilor.
• Amintiți-vă, ați luat o portocală și i-ați transferat esența în apă.
• Acum mergeți mai departe, puneți Gans-urile de care aveți
nevoie și puneți sistemul vostru în ele și încărcați-l cu ceea ce
aveți nevoie.
• Când extrageți sistemul, el are toate proprietățile, are
câmpurile dar nu şi starea materială a Gans-uri.
• Deci de fapt, nu umpleți discurile cu nimic, ci transferați
energia din Unitatea cu Gans-uri, în Unitatea cu Gaze, care este plasma containerului.
• Și dacă reușiți să creați o mișcare dinamică a câmpurilor plasmei, veți descoperi că ați creat
reproducerea Universului.
• Voi nu lucrați cu reactoare, ci lucrați într-un fel cu câmpuri,
pe care voi le decideți care vor fi.
• Fiecare strat poat fi încărcat într-un raport de doi la unu şi
cu această cunoaștere, puteți crea combinații și puteți pune
electrozii sau curgerea curentului la intensitatea fiecărei
plasme, ca atunci când o încărcați, va prezenta mișcare,
direcție și creație.
• Acum am ajuns în punctul în care nu mai există condiție materială, deoarece acum lucrăm cu
adevăratele Gans-uri, care sunt gazele Universului.
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• Este ceea ce am arătat în Olanda, Cutia Goală a Universului.
• Acum, pentru prima dată, înțelegeți ce transportă această cutie,
cunoașterea acestui Univers, energia acestui Univers.
• Și electrozi pe care i-am arătat, este o modalitate prin care să o controlați.
• Voi toți v-ați uitat la ceea ce puteți extrage, însă noi ne-am uitat la ceea ce am putut pune
înăuntru.
• Și atunci, spațierea dintre ele permite crearea condiției vieții,
sub orice formă o doriți.
• Sunt 29 sau 27 de electrozi. Am arătat curgerea unui curent prin ei,
dar noi putem induce și introduce curent în ea, încât în această poziție
creează energia omului, în această poziție creez energia hranei omului.
• Am arătat această cunoaștere atât de deschis în public, ani de zile, dar oamenii nu au înțeles
ceea ce am arătat.
• Cutia goală a Universului nu este goală, ci este containerul câmpurilor Universului.
• Și după cum încărcați și descărcați sau schimbați valoarea câmpurilor în stare plasmatică, voi
dictați crearea a ceea ce trebuie să fie creat.
• Cutia goală a Universului, este cutia plină a Creației.
• Dar trebuie să înțelegeți cum să creați cu ea și cum să o faceți să funcționeze.
• Este o cutie pentru alimente, ceea ce înseamnă că este un container pentru viață și energie.
• Și voi sunteți cei ce căutați pâine sau mâncare în ea, uitând că sunt toate făcute din câmpuri
magnetice.

Reactoarele disc II
Utilizarea câmpurilor
52:10_1:02:42

• Cei dintre voi care vă îndreptați în această direcție, veți crea un
sistem foarte asemănător cu acesta şi îl veți umpleți cu Gans-uri
aflate în condiție plasmatică.
• Dacă vă uitați în secţiune circulară, îl puteți segmenta, sau
îl puteți utiliza în totalitate și într-o singură direcție.
• Cu aceste sisteme nu mai aveți nevoie de nici un motor.
• Așa cum am spus săptămâna trecută și am să o repet până înțelegeți, rotația câmpurilor
MaGravs ale Pământului, nu este creată de el însuși în interior, ci este creată de câmpurile din
exteriorul lui.
• Câmpurile au diferite intensități, un strat deasupra,
reactorul central alt strat, iar partea de jos altul.
• Iar interacțiunea celor trei cu ele însele, dau manifestarea
fizicalității planetei.
• Și prin interacțiunea lor, se creează căldura și viața planetei.
• Acesta poate fi stratul intern al pielii omului, pielea din mijloc
și stratul de deasupra al pielii. Doar schimbați-le numele.
• Trebuie să înțelegeți că interacțiunea câmpurilor creează viață, creează adăpost, dar
interacțiunea acelorași câmpuri poate aduce moartea omului.
• Omul este cel ce trebuie să decidă la ce, unde și cum le utilizează.
• Câmpurile au fost create din câmpuri, iar prin interacțiunea diferitelor lor intensități, conduc
la manifestarea și existența entității umane.
• Ele, de unele singure, deoarece nu mai au nevoie de nimic altceva.
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• Ele creează tot ceea ce au nevoie și absorb tot ceea ce au nevoie.
• Asta este ceea ce noua generație a transformării câmpurilor, trebuie să fie.
• Când aveţi cele două plăci, prin schimbarea intensității câmpului dintre ele,
voi creați condiția dinamică a separării și rotirii.
• Apoi obțineți ceea ce se cheamă interacțiunea câmpurilor câmpului, cu
interacțiunea câmpurilor containerului, care creează căldură și cu ea creează
viață. De fapt, dacă înțelegeți asta, vă aduce foarte aproape de ceva.
• Cele două straturi ale pielii omului, unul deasupra iar celălalt dedesubt,
permit crearea și existența celui din mijloc, a cărui interacțiune, a celui
din mijloc, cu celelalte două straturi, eliberează energie iar cu asta
creează vizibilitatea și tangibilitatea entității, care este corpul uman.
• Dacă vă uitați la structura pielii, este la fel ca și structura mușchilor
inimii, a țesuturilor din intestine și din creierul omului.
• Dar cu creierul omului este o mică diferență, unde interacțiunea dintre
nano în stare Gans și dinamismul câmpurilor Sufletului, furnizează o
energie înaltă care se poate controla singură și pe care noi o numim
inteligență.
• Unde densitatea este mai ușoară, noi creăm viață și fizicalitate.
• Dacă înțelegem asta, în lecțiile viitoare, veți vedea cum produceți nave
spațiale, fără practic nici un material, deoarece puteți crea curgerea câmpului cu ele, iar prin
curgerea câmpului și interacțiunea câmpurilor, voi creați viață și dimensiune.
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• Este foarte greu pentru mulți dintre voi să înțelegeți asta.
• Dar noi vă încurajăm pe mulți dintre voi, să vă mutați înspre ceea ce eu numesc, sistemele
plasmatice plate, deoarece cu ele, voi puteți crea ceea ce căutați.
• Iar creaţia în toate dimensiunile devine foarte posibilă.
• De fapt, când aveţi acest sistem și injectați câmpuri plasmatice, diferit, în ambele, așa cum
am spus, dacă-l faceți pe cel de jos mai puternic, în încercarea lui de a merge spre celălalt și
prin crearea câmpurilor cu diferite intensități, voi creați mișcare și dimensiune.
• Apoi puteți decide, de exemplu, în această parte (centru)
să puneţi câmpuri de intensitatea specifică Calciului,
care dau coloana vertebrală a omului.
• Voi creați acel punct de pivotare, deci în centru puneți
câmpul MaGravs al Gans-ului de Calciu, deci permiteți să
producă mai multe oase.
• Structura dimensiunii fizicalității Pământului, care este
configurată în această galaxie și în acest sistem solar, forțează
crearea Calciului, să devină coloana vertebrală și orice altceva.
• Deci când dezvoltați transportul și transmutarea, voi luați totul în considerare, ceea ce corpul
are nevoie, pe durata transportului, să nu piardă energie, încât să se poată manifesta el însuși
la punctul de sosire, sub orice formă ar fi aceasta.
• V-am pierdut pe mulți dintre voi, dar este bine, vă face să gândiți.
• Așa cum un proverb chinezesc spune: Sărăcia și greutățile vă fac să gândiți.
• Gândirea vă face înțelepți, iar înțelepciunea vă face bogați.
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• Încercați să înțelegeți că din acest moment încolo, nu mai aveți acel Gans lichid.
• Însă știți că acest Gans lichid, îndepărtează durerea, deci vă dă confirmarea prin propriul
vostru corp.
• Acum, cea mai mare provocare pentru om, este să se încreadă în cunoașterea pe care a
obținut-o pentru a obține ceea ce are nevoie.
• Dacă mergeți mai departe cu cunoașterea Universului, ar trebui să fiți capabili, nu să faceți
operație pe inimă deschisă, ci dacă înțelegeți asta, puteți merge în interiorul inimii, să
înlocuiți, să faceți ce vreți și să ieșiți. Asta dacă înțelegeți procesul Creației.
• Mărimea anvelopei este irelevantă, deoarece puteți
schimba intensitatea anvelopei și atunci puteți
pune înăuntru orice mărime.
• D-na Keshe :- D-le Keshe, am găsit cutia despre care
vorbeați, cutia verde, din Olanda.
• Aici nu doar că măsurăm, ci creăm ceea ce
se cheamă Cutia Goală a Universului.
• Voi căutați energia, iar din construcție, eu caut
câmpuri.
• Dar deoarece cu cunoașterea acelor vremuri,
cât chiar și acum, aceasta nu este înțeleasă.
• Când cutia este deschisă vedem ceva foarte ciudat, vedeți ceea ce
eu numesc parașute.
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• Voi căutați conversia de energie. Dar scopul sistemului, în realitate,
o reprezintă curgerea câmpurilor universale.
• Deci, dacă induc diferite câmpuri, de exemplu în acesta, în acesta și
în acesta, am creat condiția celor trei straturi ale pielii omului.
• Iar câmpurile ce provin de la ele, sunt cele cu care mă joc, nu câmpurile care sunt in
interiorul cutiei.
• Voi căutați curgerea curentului, eu am utilizat și am creat condiția de curgere a câmpurilor
magnetice. Foarte asemănător cu ceea ce voi încercați să faceți cu Gans-urile.
• Când ați înțeles cunoașterea în totalitate, puteți juca orice joc.
• Nu este magie, sau ceea ce noi numim, ascunderea cunoașterii, ci înseamnă prezentarea
cunoașterii în totalitatea acesteia.
• Dar ce este important, este că atunci când vă uitați la acest capac, când vă uitați la cutie, la
Cutia Goală a Universului, este că practic acești electrozi, creează diferite condiții, și diferite
forme de viață.
• Deoarece dacă vă uitați, între acestea trei, avem stratul de jos, stratul de sus și cel din mijloc.
• Deci aici creați diferite forme de viață, încât atunci când îl luați aceşti electrozi de pe diferite
nivele, aveţi stratul exterior, stratul interior și cel central, iar acesta creează o curgere
dinamică, puteți crea orice condiție.
• În același sistem, dacă vă amintiți în sfera pe care am arătat-o în aceiași
conferință, este același principiu .
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• Dacă vă uitați la ea, este o sferă cu 32 de electrozi, puși la diferite
înălțimi și adâncimi, deci pot crea condiția unei galaxii aici, și a unei alte
galaxii aici.
• Într-un fel, am explicat și am arătat, dar atunci a fost timpul de a arăta energia,
dar când am reușit să pun curent în ea, ați văzut creaturi vii.
• Atunci când o utilizați împotriva curgerii din sol, este frumos ceea ce creați.
• Acum cunoașterea este deschisă, putem discuta multe lucruri, care au fost arătate și
explicate.
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• În atât de multe feluri, în spațiu, viața și existența, înseamnă înțelegerea poziționării și nimic
altceva.
• Dacă nu înțelegeți intensitatea câmpului din poziția în care vă aflați și treceți dincolo, atunci
sunteți condamnați.
• Dar cum facem asta, pentru că nu avem o unealtă pentru a măsura.
• Universul are un numitor comun şi anume spațiul câmpului aşteptării (iminenţei) vieții.
• Iar Sufletul nostru este blocat în el, trăiește în el.
• Și nu are nevoie de unelte de măsură, pentru a afla ce i se potrivește.
• Pe măsură ce se conectează, el simte singur dacă se potrivește cu intensitatea pe care el o
transportă.
• Deoarece Sufletul omului nu transportă spectrul complet, a tot ceea ce se află la aceiași
intensitate a unei poziții.
• El transportă un spectru (o parte a întregului spectru).
• Și fiecare mediu îi permite să se arate singur, la dimensiunea acelei intensități.
• Noi înțelegem clar asta.
• Când ne uităm la Sufletul omului și apoi la creierul omului, câmpul
Sufletului, pe măsură ce călătorește (ne departam de sursă),
se manifestă el însuși în intensitatea pe care o dezvoltă, în emoții,
fericire, tristețe, controlul fizicalității și a extremităților corpului omului.
• Deci de fapt, dacă vă uitați, intensitatea câmpului este la fel, dar
mediul nostru dictează diferite lucruri.
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• Putem numim Pământul fericire, Venus bucurie,
Jupiter brațe și picioare. Nu este nici o diferență.
• Soarele, conform intensității razelor, și prin interacțiunea cu acel
mediu, dictează cum se manifestă el însuși.
• La fel este și cu Sufletul omului.
• Deci atunci când construiți noile sisteme, dacă le înțelegeți mai
profund, totul devine foarte simplu.
• Adică construiți sistemul, care are intensitatea Sufletului, foarte mic și transportați-l.

•
•
•
•
•
•

Și apoi creați mediul în care Sufletul, se manifestă el însuși.
Puteți vedea sub ce formă vă manifestați voi înșivă pe acea planetă, în acel mediu.
Faceți asta!
Mulți dintre voi aveți o problemă cu: Ce voi face cu Sufletul? Cum voi obține Sufletul?
Sufletul vostru, în orice moment, chiar și acum când ascultați, face alte lucruri.
Deoarece doar o parte din el este ocupat cu intensitatea fizicalității.

Reactoarele disc II
Sufletul

• Altă parte a lui este ocupată cu intensitatea altor Suflete.
• Dar voi vedeți doar această cutie, care este fizicalitatea omului.
• Deci dacă înțelegeți asta, puteți crea o cutie aici, unde se află Sufletul,
și puteți vedea cu cine vorbește Sufletul vostru. Despre ce vorbesc.
• Sună ciudat, dar ceea ce credeți că vi se întâmplă când dormiți?
• Unde merge Sufletul omului?
• Credeţi că Sufletul omului stă în containerul fizicalității omului?
• Sau, intensitatea fizicalității, datorită oricărei condiții a somnului din
dimensiunea fizică, extinde dimensiunea Sufletului pentru a ajunge
în diferite dimensiuni?
• În fizicalitate, ne manifestăm pe noi înșine în acest fel.
• Dar Sufletul nostru, constant este în toate direcțiile, interacționând
și trăindu-și propria viață.
• Acum avem tehnologia și înțelegerea, încât să creăm sisteme, care
se potrivesc cu intensitatea Sufletului omului.
• Dar nu este nimic magic, așa cum am înțeles până acum cu Sufletul omului.
• Este doar o altă stare a intensității câmpurilor Universului.
• Doar pentru că se întâmplă, să fie sursa energiei, necesară confirmării faptului că fizicalitatea
noastră pe această planetă este unică.
• Când începem să încetăm cu prejudecățile pe linia Creației Creatorului, atunci vedem întregul
adevăr al Creației.
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• Limitarea reprezintă propriile noastre prejudecăți, pentru a ne confirma propria noastră
existență.
• Iar mulți oameni îmi spun că sunt ateu.
• Nu sunt, cel mai probabil, mai aproape de Creator decât orice altceva, dacă nu aș fi parte din
el.
• Noi toți avem aceleași capacități, este vorba doar despre cum le percepem și cât de mult din
adevăr acceptăm.
• Timpul în care noi eram mândri că suntem un anumit lucru, ne opreşte să creştem pentru a fi
un altul, să fim mai excelenți în propria noastră existență.
• Trebuie să ne mutăm în direcția înțelegerii interacțiunii câmpurilor Universului, deoarece
probabil Sufletul omului este parte dintre ele.
• Deoarece poate este parte din ele în interacțiune, devin fizicalitatea omului.
• Și am crezut că Pământul este centrul Universului!
• Și apoi, când am descoperit că de fapt este un fir de praf în Univers, am înțeles cât de slab
este.
• Dar trebuie să înțelegeți, că Sufletul omului, este acel fir de praf al acelui fir de praf.
• Și noi credem că este totul și totalitatea.
• Acum, dacă lăsăm deoparte prejudecățile despre propria noastră existență, atunci
cunoașterea Universului se deschide foarte rapid.
• Apoi, este posibil să creăm orice condiție a Universului în interiorul Sufletului omului. Nu
avem nevoie de reactoare.
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• Vedeți Sufletul copilului, vedeți Sufletul partenerului, vedeți Sufletul copilului căruia i-ați dat
viață, vedeți Sufletul câinelui și vedeți Sufletul totalității existenței.
• Dar voi încă trăiți în dimensiunea fizicalității.
• Sunt rușinat să fiu în corpul omului, deoarece aduce prea multe limitări, pentru a putea
înțelege totalitatea Creației.
• Aduce limitări care restricționează inteligența Creatorului, despre înțelegerea slăbiciunii
omului însuși.
• Construiți aceste cutii.
• Arizona este foarte departe pe acest drum.
• Prin această înțelegere, prin crearea unui Suflet dinamic, în structura containerului, nu în
reactor, ci în ceea ce eu numesc inele.
• Și atunci ar trebui să fiți capabili să controlați și să creați orice.
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• Unii dintre voi veți avea o problemă, cum să puneți
Gans-urile împreună, cum să creaţi inele cu diferite
câmpuri? Există diferite opțiuni.
• Când creați Gans-uri, scurgeți apa, și faceți o pastă.
• Apoi pregătiți vasul cu diferite paste.
• Apoi, containerul pe care l-ați făcut, pentru discul
plasmatic, îl plasați în interior.
• Puteți face multe lucruri, chiar și în această poziție,
puteți încărca sau descarcă, sau să adăugați energie.
• Deoarece există diferite puteri ale aceleiași plasme.
• Apoi, când îl scoateți, aveți o cutie goală, dar cu câmpuri omogen controlate.
• Două de acestea vă dau containerul și orice altceva în interior.
• Când desenați asta într-un format pătrat, niciodată să nu uitați că interacționează
inele, poziționate astfel.
• Voi creați anvelopa, confirmați existența energiei, creați câmpul energetic
al anvelopei, și descărcați în el.
• De multe ori vă veți lovi de problema interfațării și veți descoperi că veți
rupe câteva oase, deoarece mediul exterior trebuie ajustat cu cel din interior.
• Această cunoaștere este atât de simplă!
• Nu aveți nevoie de motoare, deoarece interacțiunea câmpurilor, creează
acea mișcare pe care o căutați.
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• Iar interacțiunea câmpurilor celor două părți, vă dă dinamismul vieții, creați nava spațială
dacă știți cum.
• Porniți sămânța navei spațiale într-un sistem mic, apoi când o colapsați, vă poate da
dimensiune.
• Dacă deveniți mult mai avansați, nici nu mai aveți nevoie nici măcar de containerul
câmpurilor plasmatice.
• Plasma se va menține singură. Este vorba despre cum o puteți izola și cum o puteți conţine
(confina).
• Întotdeauna lucrați cu diferențe de raport.
• Amintiți-vă de 24 la 1 și celelalte,
• Câmpurile transportate sunt la fel, dar este vorba despre intensitatea câmpurilor.
• Deoarece atunci când puneți 24, aveți mai multe câmpuri de intensitate mare, decât cel cu 1.
• Și întotdeauna trebuie să creați o condiție, de dezechilibru, încât interacțiunea dintre cele
două, în încercarea lor de echilibrare, vă dă dinamismul.
• Dacă puneți stratul de sus la fel ca și cel jos, nimic nu se întâmplă.
• Trebuie să faceți unul de 1 la 2 și atunci viteza va fi de două ori viteza luminii.
• Dacă le faceți de 4 sau 6 ori, acum ajungeți și mai sus cu viteza luminii.
• Dar nu uitați, când mergeți de la 2 la 4, nu este 2x2, ci este 2 la puterea 10x10.
• Este vorba despre ordin de mărime, care înseamnă o extindere logaritmică.
• Nu este 10 la puterea 2.
• Foarte diferit. De aceea continui să spun, ca și curent electric voi obțineți 4W, ca și ordin de
mărime obțineți de 100 de ori.
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• Acum jucați acest joc de 100 de ori.
• Aceasta este puterea plasmei.
• Amintiți-vă așa cum am spus foarte recent, vorbeam cu unul din
căutătorii cunoașterii, despre un joc de șah, când tipul a spus:
• Dă un grăunte de orez pentru rege, și dublează-l (pentru fiecare pătrat).
• 64 nu au fost de ajuns, acum aveți 100.
• Aveți nevoie de acest tip de înțelegere, pentru a fi capabili să creați energia
plasmei Universului.
• Și asta poate fi făcut într-un sistem MaGrav.
• Așa cum am spus, vă învăț cât de mult pot, pentru a aduce și forța Pacea, deoarece noi știm
că oamenii armatelor stau în fundal.
• Le urez bun venit Chinezilor militari din fundal și celor din Rusia.
• Și la fel și pentru Iranieni, pentru că toți stați, ascultați și dezvoltați tehnologia în diferite
feluri, așa cum ați făcut ani de zile.
• Unul din secretele pe care le-am arătat și le-am explicat acum câțiva ani, a fost sistemul de
bobine. Nici unul dintre voi nu a mers la următorul pas.
• Două straturi, interior și exterior și prin interacțiunea
câmpurilor lor, creează dinamism.
• Apoi, stratul interior, stratul mijlociu, stratul exterior,
care aici, în mijloc, creează condiția vieții, a energiei.
• Sistemul vostru MaGrav, dacă vă uitați, este ca și pielea
omului.
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Este repetarea aceleiași înțelegeri.
Deci când utilizați sistemul MaGrav într-un mod specific, mulți ați fost fericiți cu 50%.
Eu am fost fericit cu starea plasmatică.
Dar asta voi nu înțelegeți, deoarece nu puteți interacționa cu ea.
Este de un ordin înalt, care are foarte puțin din dimensiunea fizicalității curentului electric.
Dar are o uriașă putere plasmatică. Dacă conectați acesta, la inelul vostru, dacă vă amintiți de
straturi.
Acum înțelegeți cum să-l conectați, și cum să controlați plasma,
ca și ordin de mărime.
Motivul, pentru care am venit cu sistemul MaGrav, nu a fost cu
adevărat curentul electric, ci a fost conversia, utilizarea
impulsului curentului electric, pentru a elibera energia plasmei.
Am discutat asta foarte recent, cu echipa spațială a Fundației Keshe.
Puneți sistemele MaGrav așa, dar dacă ați înțeles și faceți corect,
dar voi știți ceea ce faceți,
puneți sistemele MaGrav așa,
și puneți Sufletul omului între ele.
Când puneți sistemele MaGrav în modul corect, obțineți o interacțiune
a curgerii câmpurilor dintre etaje.
Dar când le puneți în acest fel, conform intensității, acum aveți un câmp dinamic,
dacă creați și întoarceți suficientă energie, puteți sta aici levitând mereu.
Iar levitația, crearea acesteia, creează un impuls și o dimensiune a rotației.

Reactoarele disc II
Sistemul MaGrav

• Dar trebuie să obțineți câmpurile într-un mod corect.
• Asta explică de ce unii dintre voi nu obțineți o așa mare performanță, de la Sistemul
Magrav, iar unii dintre voi obține 30%, 50% reducere.
• Deoarece trebuie să le adaptați, funcție de modul cum ați făcut aceste bobine.
• Întoarceți-vă la lecții, la lecțiile originale, când a început haosul.
• Când v-am spus, eu am spus, că acesta este Gravitaționalul iar
acesta este Magneticul, iar oamenii au vrut să spună nu:
• Acesta este Gravitaționalul deoarece este în centru.
• Și așa cum am spus, obișnuința profesorului este să lase după
student, așa cum îi place lui, până învață.
• Deci, când începeți să lucrați cu MaGrav-ul pentru tehnologia
spațială, amintiți-vă realitatea.
• Acesta este Gravitaționalul și acesta este Magneticul.
• Și chiar și cu bobina dublă, se aplică la fel.
• Voi ați conectat bobinele la modul greșit.
• Și de aceea, unii dintre voi, care din greșeală le-ați conectat, și ați păstrat obiceiul, ați văzut
40%-50% reducere, iar alții niciodată nu ați văzut.
• Și ceea ce se întâmplă de fapt cu sistemele deștepte (noul sistem de contorizare), ele iau
energia, iar voi nu aveți nici o reducere. De fapt voi alimentați sursa de alimentare.
• Sistemele, așa cum am spus, care duc la crearea unei puteri masive, au înțeles conversia
plasmei în stare materială, și împinge starea materială spre următoarea intensitate.
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• Într-un fel, dacă primul este Aluminiu, foarte subțire și multifilar, atunci următorul este
Cupru, următorul Titan și mai înalt și mai înalt.
• Iar când elementele conversiei câmpului plasmatic nu pot fi menținute, el se eliberează
singur.
• Sistemul din China, care eliberează uriașe cantități de energie,
este realizat în același mod cu a structurii pielii omului.
• Dacă vă uitați la sistemul pe care Armen la dezvoltat, ca și
sistem spațial care este vândut de Arizona, este la fel.
• Dar acum poate veți înțelege. Aveți o masă cu trei reactoare,
aveți reactoare rotitoare și aveți unul aici.
• Aceste câmpuri contează.
• Aici este o repetare a pielii omului.
• Și dacă puteți crea o curgere dinamică a câmpului aici și aici,
astfel că interacțiunea vine pentru echilibrarea lor, atunci aveți
rotația și veți avea fizicalitate dacă doriți.
• Dar când faceți asta, prin interacțiunea totalității reactoarelor,
voi creați ceea ce eu am spus acum ani de zile, o plasmă liberă,
sau Sufletul navei voastre spațiale.

