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Cartografierea Universului
• Uneori în lumea științifică, noi învățăm pentru ce scop este construit un
anumit sistem, dar îl putem utiliza pentru alte scopuri și aşa putem face cu
holograma Universului, pe care, ei au încercat să ne explice că, de fapt,
este o reflexie a unei suprafețe plate.
• Dacă vă uitați la forma Universului, așa cum o cunoaștem noi are o linie centrală, are o zonă
de intensitate mai mare în partea centrala, ce se subţiaza
ca o coadă.
• Această intensitate ne arată că Universul nostru se află în mișcare
în această direcție, deoarece esența Universului original, din care
acesta s-a divizat, a permis să se întâmple asta.
• Deci linia mai subțire din fața lui, ne indică direcția în care trage, iar coada lui indică locul
unde câmpul Magnetic s-a extins și împinge.
• Adepţii teoriei holografice ne spun că tot ceea ce vedem nu este real, că este doar o reflexie
a ceea ce există pe suprafața (planul) liniei centale.
• Dar dacă vă gândiți, este altfel, când vă aflați deasupra unui lac, imaginea peștilor văzuți de
deasupra, nu reprezintă confirmarea existenței peștilor, deoarece peștii sunt în apă.
• În acest fel, această tehnologie este exact invers.
• Dar există un lucru frumos ce va reieși din această cercetare, este ceea ce eu numesc un
preludiu la noile tehnologii care vor apărea, datorită tehnologiei plasmatice.

Cartografierea Universului
• Amintiți-vă cum am creat GPS-ul, utilizînd sateliții depășiți şi inutili ale forțelor
Americane, din jurul Pământului, Iar acum ei cartografiază prin GPS întregul
Univers.
• Ei au început cu sute de mii de galaxii şi în acest proces, încercând să confirme
existența imaginii plate, fac o treabă bună pentru viitorul programului spațial,
adică cartografierea Universului.
• Și în viitor, tot mai multe fonduri vor fi necesare pentru a face asta.
• Această cunoaștere a spațiului, această cartografiere direcțională, globală a Universului, va
deveni foarte utilă pentru noi toți.
• Această structură va deveni realitate într-un timp foarte scurt şi în vremea ce va veni, noi
vom utiliza cunoașterea care este obținută acum, pentru a fi capabili să găsim direcții şi
poziții pentru a şti unde suntem, unde vom fi, unde putem merge.
• Frumusețea este că, putem acum practic cartografia câmpul gravitaţional şi magnetic al
fiecărui punct şi asta ne va da un uriaș avantaj.
• Vom putea practic decide, în acest spațiu, în această galaxie, ce câmpuri MaGravs avem
nevoie? Ce poate fi utilizat, în ce măsură putem utiliza acest spațiu, pentru ceea ce avem
nevoie și cum, din poziția noastră în Univers, pentru a decide locul, poziția pe hartă, unde
vrem să mergem.
• Vom putea acum măsura, câmpurile de forță MaGravs ale unei spațieri şi în acest proces,
vom vedea cum putem schimba poziții, cum putem dicta viteza călătoriei, deoarece viteza
călătoriei de acum încolo, nu va fi dependentă de cât combustibil avem, ci în ce intensitate a
câmpului MaGravs decidem să călătorim.

Cartografierea Universului
• Dacă decidem să luăm poziția cu magneticul mai slab și cu gravitaționalul mai
puternic, atunci o vom obține, poate fi realizată. Apoi vom vedea cât de
departe și cât de simplu ne putem deplasa.
• Schimbând Magneticul și ușor gravitaționalul, încetinim la apropiere.
• Vă potriviți exact cu MaGravs-ul poziției și veți ajunge exact în acea poziție.
• Deoarece ceea ce faceți, inversați poziția magnetică, cu cea gravitațională și
în acest proces, voi practic frânați viteza.
• Deci, aceasta este cunoaștere care vine și de aceea am adus-o săptămâna trecută, ca înainte
de toate să prezentăm această falsitate despre suprafața plană.
• Dacă sunteți la distanță, voi îl vedeți plat, dar când ajungeți la el, el are o formă.
• Și așa cum am spus, acești savanți au început asta pentru a dovedi că Universul este plat, dar
ei acumulează atât de multă cunoaștere, încât în vremurile ce vor veni, acest program de
nave spațiale, va fi unul din cele mai mari daruri ce v-au fost date, dacă înțelegeți cum să le
utilizați și cum să le aplicați.
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Cartografierea corpului uman
• Ar fi în avantajul nostru, să prezentăm această tehnologie, permițându-i să fie extinsă.
• Această tehnologie va aduce multe lucruri pentru aplicațiile medicale, ale științei și
tehnologiei plasmatice.
• Dacă, această cunoaștere este transferată corpului omului, atunci putem indica cu precizie,
putem localiza o celulă şi înțelegând intensitatea ei, o putem goli, îndepărta sau să o
reconstruim, dacă avem o celulă moartă în corp.
• Utilizând această condiție holografică a corpului omului putem face multe lucruri.
• În acest moment, ne aflam în stadiul de început, de copilărie, dar gradual vom înțelege mai
mult, cum să utilizăm această tehnologie holografică, pentru a fi capabili să transferăm
energie celulelor, sau să le îndepărtăm.
• Și asta va fi dezvoltat în vremurile ce vor veni.
• Am început predarea lecțiilor despre asta, deoarece trebuie să fie înțeles în totalitate și vom
merge în spațiul înțelegerii totalității cunoașterii, deoarece asta ne va aduce mule
perspective, nu doar în funcționarea Universului ci și a corpului uman.
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Cartografierea interiorului planetelor. Noul sistem de minerit.
• Dacă înțelegeți procesul, noi putem cartografia interiorul planetelor, corpul omului, la fel cum
putem cartografia interiorul oricărui structuri din Univers, practic învățând despre efectele
câmpului lui MaGravs și nimic altceva.
• Prin această tehnologie, privind magnetosfera și toate planetele sau sistemele, putem
măsura din ce materiale sunt construite în interior, care este comportamentul câmpului
MaGravs din interior, noi putem practic cartografia întreaga structură a efectelor câmpului
magnetic și nu a efectelor materiei.
• Apoi, avem nevoie de combinația gravitației cu inerția și apoi putem deschide o nouă
dimensiune în lumea științei și tehnologiei spațiale.
• Acestea vor fi utilizate efectiv, de către cei ce vor să călătorească în adâncul spațiului, într-o
direcție specifică și atunci ei vor decide unde în interiorul acelei planete vor să apară, în apă
sau în atmosferă.
• Aceasta va aduce o nouă dimensiune în lumea mineritului pe această planetă.
• Deoarece dacă putem înțelege câmpul magnetic al Pământului în 3D, nu mai
trebuie să excavăm munți să dăm găuri pentru a crea mine.
• Modul de minerit pe care noi îl facem este învechit, procesul de extracție
a materialelor în Univers este complet diferit.
• Vă amintiți când am utilizat corpul omului în unitățile de sănătate? Noi obișnuim să punem
un sistem de o parte și mai punem unul de cealaltă parte și transferăm
energia cancerului sau a orice altceva, în afara corpului omului, datorită
câmpului ce se deplasează de la unul la altul, practic golim energia citită.
• Acesta este același proces pe care omul îl va utiliza pentru a extrage.

Cartografierea interiorului planetelor. Noul sistem de minerit.
• Noi decidem ce vrem să extragem, la ce adancime și la ce intensitate, noi transferăm afară
energia materialului.
• Asta va schimba multe lucruri pentru mulți căutători ai cunoașterii și pentru structura de
minerit, o nouă metodă de extracție va avea loc.
• În spațiu veți face la fel, aici aveți o stare materială și dacă vreți
să extrageți energia unui anumit câmp de care aveți nevoie, voi
creați o condiție prin care oricare câmp magnetic doriți, din acest
mediu, îl puteți transfera de la unul la altul și la final să colectați
ceea ce doriți.
• Dar diferența este că această poziție reprezintă nava spațială, iar
această poziție este punctul pe care voi l-ați realizat, de ordin înalt, utilizând câmpul
MaGravs, pentru a extrage câmpurile de care aveți nevoie, în voi înșivă.
• Acest tip de cunoaștere, acest tip de tehnologii vor apare în vremurile ce vin.
• Trebuie să înțelegem tot mai mult, despre funcționarea sistemului, despre ştiința în care
suntem implicați, care reprezintă tehnologia plasmatică spațială.
• Noi cartografiem câmpurile plasmatice ale Universului, sau ceea ce numim sistemul plasmatic
de vacuum din care extragem.
• Chiar și în mineritul din zilele noastre, veți înțelege că este mult mai ușor de realizat, în
moduri mult mai simple de extracție.
• Asta a fost testat și este uimitor cum funcționează, este atât de eficient.

Cartografierea interiorului planetelor. Noul sistem de minerit.
• Avem planeta și să presupunem că am descoperit aur aici, la o anumită adâncime. Ceea ce
facem, este că inserăm (prin forare) în această structură, un reactor simplu al sistemului
exact sub nivelul minei.
• Creăm câmpul aurului, apoi plasăm un sistem aici, la suprafata Pamantului.
• Într-un fel, transferați întreg aurul fără să mai săpaţi, direct afară, la fel cum
ați făcut cu corpul omului.
• Acestea sunt tehnologiile care trebuie extinse, de către fanii Fundației Keshe și de către toți
cei ce folosesc această tehnologie.
• Acest tip de tehnologie, va schimba cursul multor lucruri pentru umanitate.
• Distrugeri cum sunt cele ale pădurii Amazoniene, pentru descoperirea de noi materiale,
trebuie să înceteze.
• Acum facem o singură gaură pentru întreaga extracție. Aceste sisteme de găurit cu sisteme
puternice dedesubt, se acordează pe câmpul MaGravs al elementului, iar extracția este
simplă.
• Deci, cei dintre voi care lucrați în acest domeniu al câmpurilor, cei dintre voi sau din viitor,
inginerii care vor lucra în acest domeniu, înțeleg că acum noi începem să arătăm aplicațiile
tehnologiei și implicațiile a ceea ce vor face.
• Realizarea acestor dispozitive cu Gans și a Unităților MaGrav, nu sunt cu adevărat reala
aplicare a tehnologiei, ci lucruri ca acestea, precum dezvoltarea noilor tehnologii de minerit
și înțelegerea tehnologiei plasmatice, chiar și în spațiu.
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Mineritul în atmosferă
• Voi vă uitați la ce este în interiorul planetei Pământ, dar dacă înțelegeți ce este și cum crează
această magnetosferă a acestei planete, putem face la fel.
• Dacă puneți un satelit puternic, deasupra unei anumite limite, și creați
o sursă de câmp mai slab, de ordinul a ceea ce doar am spus, a aurului,
spațiul acestei planete, în mod continuu produce aur, prin interacțiunea
câmpurilor Pământului și Soarelui.
• Nu trebuie să extragem materiale din interiorul planetei, deoarece
aceste materiale provin inițial din exterior, din câmpurile MaGravs.
• Deci asta ne dă ceea ce numim securitatea națională a materialelor.
• Națiuni cum sunt cele ale lumii Vestice, care extrag atât de mult din Africa sau America de
Sud, prin înțelegerea noilor tehnologii, vor schimba cursul întregii producții a materialelor.
• Ceea ce avem nevoie, este să înțelegem noua tehnologie spațială, care ne dă o oportunitate
diferită, o dimensiune diferită, o înțelegere completă a funcționării reale a tehnologiei
plasmatice.
• Totalitatea înțelegerii acestui tip de cunoaștere, translatarea tehnologiei este atât de
importantă și este atât de radicală, încât nu avem nici o altă opțiune, literalmente nu avem
altă opțiune, ci doar să începem să dezvoltăm noi modalități, noi înțelegeri, noi procese.
• Așa cum am spus, există aproximativ 20000 de diferite moduri, în care această tehnologie
poate fi aplicată doar pentru noi produse, pentru nimic altceva.
• Și aceste lucruri vor deschide noi orizonturi, în activitatea noastră a tuturor.
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Aplicațiile câmpurilor, noul joc al tenonlogiei plasmatice.
• Dacă vă gândiți, Tesla a făcut asta cu ani în urmă, dar ne-am uitat doar la energia transferată,
din munca lui Tesla.
• Dacă extindeți cunoașterea în înțelegerea intensității condiției materiale, încât să convertim
materia în plasma acesteia, atunci capturarea materialelor din spațiul Universului, în
domeniul de intensități ale câmpurilor magnetice și conversia acestora la starea materială a
ceea ce avem nevoie, la o intensitate dată, va deveni foarte ușoară.
• L-am văzut pe Peter acum ceva ani, cu doi ani în urmă, când ne-a arătat cum a creat condițiile
pentru crearea materiei.
• Într-un fel, câmpurile MaGravs ale Pământului, dictează ce câmp putem absorbi și colecta.
• Dar acum am trecut la reactoarele dinamice, fără motor, unde materialele sunt dictate, de
către intensitatea materiei și nu de limitarea înfășurărilor de cupru și a altor elemente din
motor.
• În același proces, ceea ce trebuie să înțelegem, este totalitatea structurii corpului uman și
cum putem aplica această tehnologie, într-un mod foarte diferit pe rasa umană, în toate
aspectele acestei aplicații.
• Cum putem extrage materiale, cum putem adăuga materiale, cum putem mări producția sau
descrește utilizarea acestora.
• Acum ceva timp, ne-am uitat la transferul energiei, ne-am uitat la transferul înțelegerii, la
funcționarea diferitelor sisteme.
• Dar ceea ce este important pentru noi, cu noile sisteme de curgere plasmatică liberă fără
motoare, este că a sosit o nouă oportunitate și orizont de cunoaștere, pentru căutătorii
cunoașterii. Și mulți dintre voi veți trece la ea foarte rapid.

Aplicațiile câmpurilor, noul joc al tenonlogiei plasmatice.
• Dezvoltarea noilor sisteme, care nu utilizează motoare, care nu utilizează nici o energie, ci
lucrează pe baza frecvenței stării materiale, multe lucruri vor deveni clare, pentru mulți
dintre căutătorii cunoașterii.
• În atât de multe feluri, întreaga structură a tehnologiei, a înțelegerii tehnologiei, s-a
schimbat.
• Și în ce măsură o putem extinde, o putem aplica, putem depinde de ea și putem permite
cunoștințelor noastre să se extindă de acum încolo, este funcție de interpretarea totală a
tehnologiei.
• Am avut suficient timp, noi toți, să ne jucăm cu diferite aspecte ale tehnologiei.
• Acum, pe măsură ce intrăm în lecțiile complet spațiale, pe măsură ce intrăm în înțelegerea
completă a tehnologiei spațiale, trebuie să începem să ne uităm dincolo de procesele cu care
am început, al Gans-urilor și a celorlalte lucruri.
• Aplicațiile câmpurilor, este noul joc și nu continuarea producerii Gans-urilor.
• Care sunt implicațiile noi căi?
• Și este foarte, foarte simplu.
• Nu trebuie să creăm mâncare, nu avem nevoie de producția de masă a medicamentelor, nu
avem nevoie să extragem și să păstrăm.
• Așa cum am spus, omul din Polul Nord, nu obține mere și portocale, nu obține lapte din care
să extragă Calciul, nu obține orice alt lucru, despre care ni se spune că este cea mai bună
metodă și raport de a mânca pentru a fi sănătoși și au supraviețuit pe mare și în alte locuri cu
foarte puțină vegetație.

Aplicațiile câmpurilor, noul joc al tenonlogiei plasmatice.
• Singurul motiv pentru care se poate supraviețui în acel mediu, este pentru că talamusul și
timusul împreună, convertesc materiale la nivelul energiei câmpului magnetic, nu al zincului
şi cuprului (al materiei).
• Și cu cunoașterea prezentă, ceea ce am acumulat ca și sisteme dinamice și a creării plasmei,
cunoașterea omului este acum la acest nivel, sau va începe să dezvolte în această direcție de
acum încolo.
• Deci în spațiu, nu trebuie să transportăm șurubelnițe și șuruburi, din Cupru sau din Zinc, sau
să avem șuruburi din lemn, și celelalte.
• Deoarece dacă ați înțeles procesul de producere și funcționare a corpului uman și atunci
liber, putem produce orice materiale, dintr-o singură înțelegere de bază a funcționării.
• Și dacă sunteți căutători ai cunoașterii, aceste lucruri trebuie să le înțelegeți şi la ele trebuie
să începeți să lucrați.
• Aceasta este calea pe care centrele de cercetare, am văzut că sunt capabile să meargă și să
evolueze.
• Și vedem, că următoarea generație a savanților Fundației Keshe va apărea.
• Nu avem nici o altă opțiune, nu avem nici o altă cale.
• Crearea de materiale, producerea de energie și conversia materiei în energie și a energiei în
materie, care este cheia din una din lecțiile trecute, care acum trebuie adusă la împlinire.
• Știu că sunt mulți oameni ai Fundației Keshe, care lucrează în fundal în diferite moduri și
nivele la cercetare și încearcă să ajungă la stadiul în care să dezvolte orice vor.
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Sistemul de Hrănire
• Dacă vă amintiți povestea portocalei și a bananei și că acest este modul în care transferați
energii, Centrele de Cercetare ale Fundației Keshe au mers în această direcție.
• Ceea ce am făcut a fost foarte simplu.
• Am luat un pahar, am pus apă în el, am pus diferite Gans-uri de care era nevoie,
și am pus o portocală sau o banană.
• Proteina și aminoacidul portocalei, ne-au dat gustul și energia proteinei,
care a fost practic deasupra apei.
• Și de aceea, atunci când o bem, noi îi avem gustul.
• Deoarece în acel proces, cu toate Gans-urile de aici, există mici cantități de proteine,
acumulate deasupra, care-și transferă energia pentru a se echilibra.
• Acum, am văzut Centrele de cercetare ale Fundației Keshe, ne vând aceste sisteme de
sănătate cu brațe şi reactoare la capete.
• Ce se întâmplă dacă punem apa de Gans a portocalei, în una din
acestea? Și de măr în celălalt?
• Și să schimbăm apa, care are sare și aminoacid, cu corpul omului.
• Oare emoția omului, dorindu-și portocale, îi va da acestuia gustul
de portocală, și-i va transfera emoția și energia acesteia,
în restul corpului omului?
• Nu uitați, sistemele sunt la fel (cupa şi potocala, corpul şi sufletul, emoţia).
• Sau, dacă aveți o carență de vitamina C în corpul vostru, când alimentați acest sistem, atunci
o primiți?
• Nu trebuie să o gustați.

Sistemul de Hrănire
• Intrați în sistem cu deficiență de vitamina C și când ieșiți din sistem, întreg corpul a absorbit
ceea ce a avut nevoie din sistem.
• Aceasta este o descoperire majoră a grupului de cercetare a Fundației Keshe.
• Ceea ce înseamnă că de acum încolo, noi putem dezvolta și furniza sisteme, prin care nu
mai avem nevoie să mâncăm, fără nici o altă problemă.
• Acesta este modul în care vă veți hrăni în spațiu.
• Și este emoția voastră și Sufletul cei care decid să guste sau orice altceva.
• Dar nu uitați, în spațiu ne pierdem gustul, ne pierdem sentimentul de a mai gusta lucruri.
• Deoarece nu mai avem nevoie de așa ceva.
• Plăcerea provine din primirea energiei prin corpul omului.
• Aceste noi sisteme, disponibile acum, au ajuns să devină posibile, datorită lipsei motoarelor
sistemelor dinamice. Deoarece acum nu mai există limitări, iar transformarea este directă.
• Nu este energia, ci este esența a ceea ce este.
• De aceea, în aceste sisteme, oamenii se simt bine, sau văd schimbările.
• Funcție de ce a pus în sistem operatorul, omul își găsește echilibrul.
• Prin aplicarea acestei cunoașteri a tehnologiei spațiale, pe perioada dezastrelor noi trebuie să
ne aşezăm între câteva sisteme, încât totalul energiei transferate,
va acoperi totalitatea spațiului.
• Ne protejează față de infecții, și ne dă energie pentru transferul hranei,
la nivelul aminoacidului omului.
• În spațiu, acesta este modul în care vă veți hrăni.

Sistemul de Hrănire
• A sosit vremea să începem să dezvoltăm aceste aspecte ale tehnologiei.
• Dacă aveți doi sateliți, aveți cele două brațe, ale sistemului energetic.
• Ceea ce ne-ar plăcea să facem, este să punem aceste sisteme, care sunt
certificate şi singurul lucru pe care-l schimbăm în mărime,
este conținutul de Gans.
• Așa cum le-am spus cercetătorilor noștri, noi am introdus băcănia plasmatică.
• Într-un fel, dacă înțelegeți asta, noi putem extrage ceea ce corpul nu are nevoie și putem da
ceea ce corpul are nevoie.
• Putem extinde asta la orașe, la clădiri.
• Și în acest proces, parte a soluției, sau conversia omului pentru a nu mai ucide, va satisface
nevoia multor oameni de energie.
• Asta este important pentru noi, deoarece dacă înțelegeți acest proces, înțelegând
intensitatea Sufletului omului, înțelegând propunerea de transfer a câmpurilor, la nivelul la
care ele există acolo, atunci aceasta ne va schimba pe mulți dintre noi.
• Amintiți-vă ce am spus, când veniți pe Pământ, câmpurile sunt toate acolo și câmpul MaGravs
al Pământului, poziționat conform inerției acestuia, sau a câmpului plasmatic, este cel care
dictează dacă absoarbe Cupru, dacă absoarbe aur aici sau Argint aici.
• La fel este și cu corpul omului.
• Ceea ce ne-a plăcea să facem, acest sistem, este oferit pe paginile Fundației Keshe, începând
de astăzi. Veți vedea, se cheamă "Sistem de Hrănire".
• Acesta este un test, voi îl puneți și-l cumpărați ca o Unitate experimentală, și ne raportați
nouă, Fundației Keshe.

Sistemul de Hrănire
• Dacă sunteți Indian și cumpărați sistemul, și v-ar plăcea să aveți curry în sistem, veți gusta un
curry şi veți obține bucuria de a mânca un curry.
• Dacă sunteți Chinez, sau orice altceva și căutați un anumit gust al mâncării și aceasta este
parte a structurii aminoacidului, v-ar plăcea să realizați acest test.
• Avem nevoie de un mare număr din acestea, să fie distribuite încât să-i înțelegem totalitatea
și cum centrul poate furniza apa plasmatică pentru ele.
• Nu are nici o utilitate să am un cutremur în China, le dăm energia și gustul unui curry, și va
aduce multă depresie, deoarece nu este ceea ce ei vor.
• Deci vom încerca următorul pas al tehnologiei.
• Acest sistem este deja certificat, ca și plasmă, ca și Gans.
• Singurul lucru pe care-l schimbăm, sau îl adăugăm, este că acum noi devenim mult mai
specifici, cu ceea ce punem în reactoare.
• Și ne-ar plăcea să știm dacă, stând acasă la voi, sau la clinică şi spuneți: "Aș vrea să am o
portocală".
• Le simțiți, le gustați? Vă bucurați de plăcerea de a le avea? Le mirosiți?
• Aceasta devine parte din test, și în același timp, ceea ce va fi interesant de știut, este dacă,
atunci când stați în acest sistem, iar materialele din el, realizate pentru oricare motiv, pentru
a garanta spectrul de energii, oare veți mânca din nou?

• 50:07

Predeterminarea aspectului manifestării omului potrivit locului de destinaţie.
• Dacă vă amintiți, săptămâna trecută, am explicat diferența dintre un
om vertical și un om orizontal.
• Sufletul planetei și Sufletul plantei, nu interferează prea mult.
• Sufletul omului și cel al planetei, datorită mișcării acestuia, în mod
continuu interferează între ele. Aceasta creează o multitudine de
energii, pentru a-i satisface nevoile, pentru existența materială.
• Deci am găsi soluția? Și este aceasta soluția pentru umanitate în spațiu?
• Este ceva fundamental ce trebuie să înțelegem și nu a fost înțeles până acum, deoarece în
spațiu, ne va afecta, în înțelegerea modului cum se va schimba corpul nostru.
• Dacă vă uitați pe planeta Pământ, avem viermi. Avem șerpi. Avem animale în oceane și avem
animale, care aleargă pe această planetă. Avem o ființă umană și avem tigrii și leii.
• Apoi avem copacii. Apoi avem arbuștii și plantele. Acești tipi au decis, să-și mențină Sufletul
solid.
• Deci acum, ei decid cum absorb câmpuri și ce structură vor deveni.
• Omul și-a mutat Sufletul în partea superioară și în conjuncție cu funcționarea Sufletului, a
creat o conexiune cu Sufletul planetei.
• Și pentru a păstra acea distanță, a trebuit să-și construiască el însuși o structură osoasă,
pentru a avea pe ce să se mențină.
• Aceasta este o spațiere.
• În cazul viermilor, sau a șerpilor nu vedem asta.
• Și cum de au decis animalele într-un mod diferit?

Predeterminarea aspectului manifestării omului potrivit locului de destinaţie.
• Aceasta ar trebui să deschidă ochii tuturor celor ce vor deveni
călători ai spațiului, unde vă plasați Sufletul, în raport cu câmpul
MaGravs și inerția destinației?
• Și atunci, înțelegeți că este intensitatea Sufletului omului, la punctul
de interacțiune a acestuia, nu doar cu câmpul MaGravs al centrului
planetei, ci în interacțiune cu inerția masei planetei, care-i dictează
manifestarea.
• Și așa cum am spus, dacă sunteți suficient de departe, față de câmpul MaGravs al inerției,
puteți avea o existență cu o altă structură, pentru că lucrați cu câmpurile MaGravs mult mai
slabe ale planetei.
• Acum înțelegeți de ce, în ceea ce am văzut, ca și un transport al unui satelit
și ceea ce am văzut cu stația spațială, la fel vom vedea creaturi în mișcare.
• Dar pentru prima dată înțelegem de ce.
• Viermele care se află în interiorul sistemul inerțial, nu are nevoie de o
structură osoasă, pentru a-și găsi poziția, la punctul lui de echilibru,
acolo unde câmpul MaGravs creează o interfață.
• Omul are nevoie, datorită locului unde a decis să-și plaseze Sufletul.
• La o distanță îndepărtată față de Pământ, nu aveți nevoie, de structură materială, este
suficientă o structură în stare plasmatică. Așa cum sunt meduzele în adâncul
oceanului. Dacă înțelegeți, în oceane, forma animalelor este diferită.
• Ele sunt la limita de interacțiune cu o inerție constantă a lichidului apei, în
interacțiune cu inerția și câmpul gravitațional al Planetei, care dictează o
asemenea structură.

Predeterminarea aspectului manifestării omului potrivit locului de destinaţie.
• Este dinamica fluidului, dincolo omul este legat de sol. Nu vedem oameni plimbându-se pe
fundul oceanului.
• Apoi, dacă înțelegeți aceste procese, omul poate predetermina, cum va arăta la ajungerea la
destinație.
• Și în același timp, nu aveți nevoie de câmpul MaGravs al structurii unei planete, pentru a vă
manifesta pe voi înșivă, dacă decideți să stați în structura câmpurilor Universului.
• Voi încă existați. Foarte asemănător cu ceea ce vedem în acele filmări
de la NASA. Și nimeni nu a putut înțelege ce sunt acelea.
• Acum înțelegem că ele sunt creaturi.
• V-am învățat despre asta acum câteva lecții, iar acum înțelegeți despre ce este vorba.
• Modul în care peștii, ajung pe această planetă mergând pe fundul oceanelor și aceste creaturi
aterizează pe această planetă. Au ciclul lor de existență.
• Este treaba noastră să înțelegem.
• Sau ele se dezintegrează în materia energiei?
• Acesta este destinul omului în viitor, pe măsură ce devenim și intrăm în medii cu diferite
intensități ale câmpului MaGravs.
• Înțelegem că viața a început pe Saturn și Jupiter.
• Noi am forțat o condiție, pentru a fi capabili să existăm.
• O condiție falsă de 1G, pentru astronauți.
• Ce se întâmplă când înțelegem transformarea și transportul prin tehnologia plasmatică, și
intrăm în condiția atmosferică a Lunii?
• Acum, noi putem crea aceste unelte, acestea sunt parte din funcţionarea portalurilor.

Predeterminarea aspectului manifestării omului potrivit locului de destinaţie.
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Aceasta este parte din înțelegerea tehnologiei, pentru dezvoltarea în această direcție.
Și aceasta este și obiectivul nostru, noi sisteme, noi dezvoltări, noi tehnologii.
Iar prin dezvoltarea acestor noi tehnologii, trebuie să înțelegem totalitatea funcționării lor.
Iar cu ele, ne dau o indicație despre cum vom reacționa, cum ne vom manifesta pe noi înșine,
la suprafață, în interiorul planetei, în lichidul unei planete, sau în spațiul câmpurilor
Universului.
Omul s-a uitat la cer și nu a văzut prea multe, dar omul se uită-n jos la planetă și vede multe.
În atât de multe feluri, totalitatea creaturilor acestei planete.
Și atunci înțelegem limitarea câmpurilor, a ceea ce am văzut ca și filmări ale NASA din spațiu.
Acela este practic un alt animal, o altă creatură.
Îi place omului să o mănânce, să vadă ce gust are?
Sau facem noi câmpul plasmatic al omului, și-l lăsăm liber în spațiu, să vedem dacă cineva
vrea să-l guste? Și atunci nu mai trebuie să ucizi omul, să-l mănânci.
Acestea sunt pe masa noii științe și tehnologii.
Noile sisteme care vor fi publicate de către Laboratorul de cercetare din Austria, reprezintă
începutul acestor noi tehnologii.
Reprezintă începutul înțelegerii funcționării acestei tehnologii.
Și motivul pentru care am adus-o este pentru că acest tip de cercetări, trebuie să se extindă
dincolo de Laboratoarele Fundației Keshe. Și nu doar într-un singur loc.
Noi trebuie să înțelegem, totalitatea cunoașterii, încât în vremurile ce vin, prin adăugarea la
cunoașterea omului să creăm posibilitatea realizării unui mediu pașnic, nu doar pe această
planetă ci și dincolo de ea.

Poziţia Sufletului
• Alin din Romania: - În primul pas, eu mi-am găsit poziția Sufletului, cu ajutorul căștilor din
urechi. Întrebarea este referitoare la următorul pas: Cum văd lumina Sufletului, din punctul
localizat.
• Dl Keshe: - Există ceva numit spital, iar ei au diferite mașini cum sunt cel de RMN și cel de
tomografie computerizată, și le puteți cere o scanare a creierului, într-un interval foarte
îngust, și atunci în vei vedea.
• Sau făcând ca mine, cazi la podea, ei te duc la spital, îți fac un RMN, și îți vor arăta.
• Aspectul uimitor este că lumea medicală a văzut asta, dar nu știu ce este, știu doar că este
acolo.
• Dar asta nu este ceva nou. Dacă ai văzut anumite imagini de tomograf computerizat sau de
RMN, sau o animație computerizată a creierului, vei vedea că el a fost dintotdeauna acolo,
dar deoarece niciodată nimeni nu a înțeles ce este.
• Deci îi găsești poziția cu căștile, și acum poți merge să-l vezi, să vezi cât este de mare, și
funcție de mărimea lui, mai mult sau mai puțin, tu știi starea propriei tale existențe.
• Este ceva foarte ciudat.
• Să explic asta într-un alt mod, cu acest nou sistem, care este în dezvoltare,
pe care doar ce l-ați văzut la Klauss, acele sisteme pentru hrănire.
• La fel cum stai cu căștile stereo pe cap și descoperiți poziția Sufletului, mai
mult sau mai puțin, când configurați aceste sisteme, într-un fel, veți trece
prin emoții, deoarece nu este doar hrănire. Și apoi, la un anumit moment
veți simți detașare. Tu, într-un fel, ești în afară, urmărind totalitatea.
• Chiar dacă esența Sufletului tău, încă există în fizicalitate. Îl vei găsi, îl vei simți.

Poziţia Sufletului
• Nu am vrut să discut despre asta în acest moment, dar acum întrebarea fiind adresată, o veţi
înțelege.
• Când, în vremurile ce vor veni, cercetătorii noștri vor reuși să descopere, combinația corectă,
când Sufletul fizicalității găsește satisfacție în existență și reflectă efectele Sufletului omului, îl
veți simți, veți înțelege exact unde este.
• Ascultați lecția Consiliului Universal de săptămâna asta, de Marți, unde am explicat multe
lucruri despre acești parametri. Apoi veți înțelege mai multe.
• Acest nou sistem, deoarece nu are motoare, nu are limitarea câmpului stării materiale, la
nivelul Cuprului și Zincului, veți atinge intensitatea necesară, nivelul intensității Sufletului
omului, în condițiile fizicalității, ale Sufletului fizicalității și a Sufletului omului însuși.
• În viitor, modul cum veți încărca acestea două de sus, vor interacționa cu Sufletul vostru.
• Modul cum le veți încărca pe acestea două de jos, sau alte seturi, vor interacționa cu Sufletul
fizicalității omului.
• În viitor, când omul se va maturiza, veți crea condiția planetei sau a navei
unde vreți să mergeți, și prin controlul acestuia, creând condiția pentru
Suflet, veți vedea manifestarea voastră acolo unde vreți să mergeți.
• Deoarece atunci, aceasta dictează poziția fizicalității.
• Dacă schimbați poziția Sufletului omului, iar poziția Sufletului fizicalității
omului, atunci omul instantaneu se poate comporta ca un pește în ocean.
• Nu trebuie să purtați costume pentru a fi un pește.
• Acest câmp MaGravs al Pământului, a atașat omului prea mult de informațiile
false, despre propria lui existență și a Sufletului.

Poziţia Sufletului
• Aceasta este o dezvoltare progresivă, și în vremurile ce vin, sunt sigur, când Fundația Keshe
din Austria va dezvălui reactoarele dinamice fără motoare, unde într-un fel, condiția de
rotaţie a câmpurilor sistemelor, va interacționa cu corpul omului necondiționat, complet
asemănător cu cele ale Pământului și Soarelui și atunci când omul se află în ele, ceea ce vreți
vedea este că Sufletul omului provine din razele acestui sistem.
• Și atunci înțelegeți că fizicalitatea devine irelevantă.
• În următoarele câteva luni vom ajunge acolo.
• Acum, echipa noastră înțelege, de ce chiar înainte de
Crăciun am spus, ne întoarcem apoi înaintăm, iar acum
mergem înainte, mergem unde ar trebui să fim.

