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INTRODUCERE:

Partea 1: Absorbția energiei prin AA

Sunt foarte onorat să vă prezint acest extras videoclip din 421 KSW despre absorbția câmpurilor 
din Univers. Se simte ca o piatră de temelie către următorul nivel de înțelegere. Ascunsă în 
această învățătură se află cunoașterea fundamentală a modului în care vom trăi și
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absorb energie în Univers fără a ucide. De asemenea, clarifică adevărul despre zicala 
„corpul se vindecă singur”. Acum știm cum. Nu este doar memorarea unui concept, ci 
practic asistăm la el și îl experimentăm tot timpul prin cutiile noastre de CO2 și cupele vieții. 
Pur și simplu nu cunoșteam știința.

Doar pentru că ne numim vegetarieni nu înseamnă că nu ucidem. Adică, dacă acceptăm 
asta, aminoacizii (AA) sunt entități vii și, de asemenea, au același drept de a exista ca și noi. 
Deci acum ce facem, dacă nu vrem să ne considerăm niște ucigași? Să începem prin a trece 
pe scurt peste CO2 Box și cum funcționează.

Prin câmpurile M ale materialului Nano, care este deja o plasmă, și prin condițiile 
inerente din Cutie creăm sufletul CO2. Acest suflet este flămând să dăruiască și 
dăruind primește. Câmpurile M intră în captură și se transformă în CO2 Gans. În acest 
proces se creează un strat de grăsime care plutește deasupra apei sărate, numim asta 
AA. AA este format din COHN. Amintiți-vă că toate acestea se află în starea de energie 
a plasmei, care se poate transforma în și din starea materiei. Starea Gans este între 
starea plasmă și starea materiei. Acum aflăm că AA a fost cea mai importantă lecție pe 
care am fost predate prin CO2 Box și nu Gans. Pentru că AA este cel care absoarbe 
energiile din atmosferă și de aceea este atât de important. De aici provine 80% din 
aportul nostru de energie,

Marea trezire vine din înțelegerea faptului că corpul nostru funcționează la fel ca cutia de 
CO2. Acea grasime, care apare de nicăieri pe pielea și părul nostru, vine din atmosferă și nu 
din corp, așa cum ne-au spus mereu oamenii de știință. Acest lucru poate fi foarte greu de 
acceptat, dar atunci când lucrați cu CO2 Box sau Cup of Life, este perfect logic. Este același 
tipar, care se repetă de-a lungul vieții. Se numește cunoașterea creației, iar acum ne-am 
maturizat suficient pentru a o primi și înțelege.

AA este acea verigă magică, pe care nu am știut-o niciodată înainte. Este mecanismul prin care mediul 
ne hrănește fără a fi nevoie să ucidem. Data viitoare când ne uităm la o Cutie de CO2, sau Cupa Vieții, 
înțelegem că absoarbe câmpuri în mod invizibil prin stratul de grăsime AA din partea de sus, pentru a 
crea Gans în Cupă pentru a ne satisface emoțiile, sau ceea ce numim noi, are nevoie. Suntem 
înconjurați de iubire, indiferent dacă o știm sau nu.

Data viitoare când ne vom îmbolnăvi, nu vom îndepărta AA, pe care corpul nostru le creează prin 
stratul uleios de pe piele și păr, transmutând energiile în exact „medicamentul” de care avem nevoie 
pentru a ne vindeca. În schimb, vom lua o haină umedă pentru a șterge pielea uscată, permițând să 
se facă AA proaspăt. Aceasta este ceea ce știința medicală actuală numește homeostazie, unde 
organismul se vindecă singur, dar acum știm științific cum funcționează.

Dl Keshe a adăugat cu multă dragoste această parte despre Unitatea de Îmbunătățire (UE) aici, pe care 
mulți dintre noi ar fi putut să o fi trecut cu vederea. A durat de multe ori până să-l prind. A construit o 
scurtătură în UE. În loc să trebuiască să așteptați ca organismul să treacă prin acest proces AA de a 
crea ulei pe piele, puteți intra în UE. Câmpurile vor fi deja adunate pentru a vă îndeplini nevoile 
emoționale.



Partea 2: Carbonul din AA este C14

În partea 2, domnul Keshe intră în mai multe detalii despre modul în care funcționează AA și 
transferă 80% din energie din mediu. Ne-a dat un indiciu important pentru mai târziu. „Nu uita că 
unele dintre energiile pe care le creăm în sufletul nostru pentru a absorbi energiile U, nu ajung 
neapărat ca AA pe pielea noastră, asta este doar pentru emoție.” Sufletul nostru trebuie să absoarbă 
anumite energii universale, care nu sunt create pe pământ, pentru ca acesta să supraviețuiască. 
Aceasta face parte din C14, care este coloana vertebrală a creării câmpurilor universale. El a explicat 
cum poate crea radiații din apă. Domnul Keshe are cunoștințele necesare pentru a crea un câmp de 
radiații de C14 în structura Carbonului, ceea ce nu este cunoscut omului.

Amintiți-vă că atunci când vorbim despre radiația la nivelul plasmei, aceasta nu este 
dăunătoare, ca radiația nucleară în starea materiei. Acesta este punctul pe care Belgia 
obișnuia să-l acuze pe domnul Keshe ca fiind terorist, pentru că a făcut grafen în stratul 
Nano, care, potrivit lor, poate fi făcut doar cu raze Gamma. Prin aceste minciuni, Belgia a 
reușit să rețină tehnologia, dar toate acestea se schimbă acum și vor deveni praf.

C14 deține secretul creației. Trebuie să ne gândim mult la asta și să ne amintim că C de pe AA 
poate fi atât C14, cât și C12 și este controlat prin emoția noastră. El a spus, ne-a dat C14 în cutiile 
noastre de CO2, fără ca noi să știm asta. Cutiile noastre de CO2 dețin secretul cunoștințelor care 
pot conecta omul la energiile universale. La un moment dat el spune, chiar trebuie să înălțăm 
întregul corp al omului sau pur și simplu să creăm o condiție de C14 la nivelul locului în care 
dorim să călătorim.

Avem multe de luat în considerare în această învățătură. Amintiți-vă că C12 este legat de starea 
materiei pământești, în timp ce C14 este energie universală. De asemenea, a spus, am putea alege 
raportul dintre C14 și C12 în C al AA.

În sfârșit, dacă înțelegem acest lucru, atunci avem generatorul nostru de energie 
MaGrav. Pentru că putem absorbi energiile U prin C14 și avem linia de conexiune prin C 
în bobinele noastre MaGrav.

Vă rugăm să rețineți că subtitrările videoclipului sunt preluate din transcriere. Dacă întâmpinați 
dificultăți în a urmări, consultați Rezumatul „Absorbirea câmpurilor Universului” din grupurile 
Brazilia Telegram.

Mulțumesc

Rezumatul extrasului video:

Astăzi oamenii se numesc după ceea ce nu mănâncă. Noi spunem că suntem vegetarieni sau mâncători de 
carne sau orice fel de mâncare. Credem (suntem mai buni), pentru că nu mâncăm animale. Dar



acum vom deschide un nou capitol despre cum primim energie din exterior și 
sufletul nostru se înalță, prin împărățiile acestei vieți.

Dacă te întorci în învățăturile mele din anii trecuți, am spus mereu, acel bărbat consumă 20% 
din hrana de care are nevoie, iar restul, 80% provine din atmosferă. Unele dintre ele le putem 
vedea, iar altele nu. Și o parte dintre ele suntem conștienți, dar nu am înțeles niciodată 
procesul.

Vorbim despre ceilalți care fac asta sau asta, dar nu ne uităm la noi înșine, facem ceea ce 
fac și ceilalți (mâncăm alte suflete). V-am învățat în profunzime, dar unii dintre voi nu au 
înțeles niciodată, iar majoritatea ați fost prea ocupați să absorbiți cunoștințele și nu ați 
avut timp să digerați și să înțelegeți.

Să începem cu un principiu foarte simplu, revenind la cutiile de CO2. Gândește-te la ce se 
întâmplă în cutia ta de CO2? Datorită condițiilor inerente, am creat în mod deliberat sufletul 
CO2 în cutia ta. Un suflet, care este flămând să dăruiască și în acea dăruire primește. Cutiile 
Gans sunt singurele cunoștințe pe care le-ați absolvit ca KS. Ați învățat să creați un câmp de 
stare gazoasă sau materie. Pentru a crea Cu Gans ai folosit un Cu acoperit cu Nano și un Cu 
brut și ai creat sufletul Cu, iar pe măsură ce cealaltă placă de Cu este gata să dea, creezi 
Gans de Cu. La fel este și pentru CO2, tu creezi sufletul câmpului CO2 M și, ca dăruitor, toți 
vin să ia și apoi se convertesc în CO2 Gans.

Cu toate acestea, nu acesta a fost motivul pentru care v-am învățat cutia de CO2. Cel mai 
important punct a fost să te uiți la aminoacidul (AA) care plutea deasupra apei.
AA vine să dea Carbon (C) și împreună cu O, creează CO2 Gans. Pentru că acum 
am o nevoie, vreau ca CO2 să facă ceva cu el, te satisface producând CO2. La 
fel se formează AA-ul deasupra, (pentru că ai nevoie de el), apoi îl strângi și îl 
pui deoparte.

Domnul Keshe devine foarte moale, ca un tată care își învață copilul. El spune,

Bună... vechea vorbă, „ce cauți?”
Ce ți-a lipsit, care a fost partea pe care nu ai înțeles-o în acest proces? De ce 
cutia ta de CO2 se saturează și nu mai produce CO2?
Bună... ce sa întâmplat cu AA? 
Nu ai inteles inca?
(AA este format pentru a absorbi câmpurile din U necesare pentru transmutarea C în 
CO2 Gans.)

Vă mai dau un exemplu, veganii și vegetarienii veți înțelege foarte bine acest lucru, 
pentru că îl gustați și sunteți mai sensibili la el. Când pui o frunză de salată în gură, 
gusti acea substanță alunecoasă de deasupra frunzei. Simți textura moliciunii și 
alunecosul frunzelor de legume din salata ta. Acea alunecare este AA și este un lucru 
viu, are o viață, la fel ca tine. Și-a dat viața pentru ca frunza să poată absorbi din ea și 
să se hrănească singură.



Valoarea frunzei este în cantitatea de AA sau grăsime care se află deasupra ei. De fapt, nu 
obțineți prea multe din conținutul fizicii frunzei. AA de pe frunză se transformă în energia 
AA a stomacului tău și apoi devine parte din energia ta. Dacă spălați frunza mult mai tare 
cu mai mult săpun, atunci luați cea mai mare parte din AA. Trebuie să mănânci mai multe 
frunze pentru a compensa dimensiunea fizică a legumei. Frunza folosește AA pentru a 
absorbi energia de la U la sine, ceea ce poate garanta viața.

Dar apoi vă puteți întreba, de ce frunza se usucă, se sfărâmă și apoi este distrusă. Ca și în cutia 
de CO2, există o intensitate a câmpului între cele 2 plăci. Intensitatea câmpului se schimbă între 
straturile superioare și inferioare ale frunzei, iar intensitatea câmpului AA de deasupra nu este 
suficient de puternică pentru a compensa acea pierdere, iar frunza devine galbenă și apoi încă nu 
puteți compensa și devine uscată. Cu toate acestea, încă poartă straturi de AA pe care le-a 
adunat în timpul vieții sale, pentru a absorbi energia din mediu și a supraviețui. Nu a mâncat 
niciodată nimic (sau a consumat nimic), doar a creat o circulație în sine, la fel ca ceea ce avem în 
cutia noastră de CO2.

Acum venim la voi ca oameni.
Bună... Tocmai ați ieșit de la duș și v-ați spălat totul de pe corp cu cele mai bune și 
mai scumpe șampoane și săpunuri pentru a vă simți curat.
De ce faci asta?
De ce te simți bine când te speli pe față, pe mâini și pe corp? Pentru că 
eliminați AA, pe care corpul dumneavoastră le-a absorbit din mediu. Îi spui 
„mi iese pielea” și speli pielea veche. Dar ce era pe pielea veche înainte de a o 
spăla? Era AA din atmosferă. Aceasta face parte din 80% din energia 
absorbită din mediu. Parțial, acești 80% au venit de la AA.

Data viitoare când stai și te joci cu fruntea și vezi că este puțin uleioasă și grasă, 
spune „mulțumesc” că m-ai hrănit. AA este esența câmpurilor, care este absorbită 
de organism în interior. „Compoziția câmpurilor de lucru a sângelui și a creierului, 
gustă ceea ce AA este absorbit de pielea ta, pentru ce este nevoie de energie.”

Spală-te mai bine, absorbi mai bine. Dar de ce îmbătrânim? De ce ne schimbam? Pentru că 
fizicul și bătăile inimii se schimbă, iar corpul nu poate absorbi aceeași putere AA ca înainte. 
Acum poți colecta doar o abatere sau un compus din ceea ce a fost înainte când erai tânăr. 
Deviația în puterea câmpurilor este ceea ce vă oferă pielea cu aspect de bătrânețe. Pielea 
devine încrețită pentru a-și crește suprafața pentru a absorbi mai multă energie necesară 
organelor interne ale corpului.

Acum înțelegi că nu există nicio diferență între tine, frunză și cutia ta de CO2. 
Toți voi absorbiți energii din mediu, care sunt câmpuri compuse ale acestei 
planete și reprezintă esența creației, ca AA. Acum știi de unde provine 80% din 
energia ta.



Spălați-vă fața cu săpunuri mai bune sau cu săpunuri diferite, faceți ce doriți. Sufletul tău are o 
compoziție de diferite AA și se schimbă. Veți primi acea variație pentru o vreme, până când se 
echilibrează, apoi, când vă spălați, veți începe de la capăt. Acum înțelegeți cum cunoașterea 
creației (KOC) a omului este atât de inversată.

Să vedem de ce avem febră sau temperaturi în corpul nostru și de ce este limitată la 42 sau 
44 de grade Celsius. Când depășești această temperatură, începi să pierzi celulele creierului 
și începi să ai tot felul de probleme. Pentru că la această temperatură, în structura corpului, 
compușii AA își schimbă poziția, iar dacă merge prea sus, celulele se deschid, nu se pot ține 
de (structura lor). Este aceeași poziție pe care am avut-o cu bancul de pești, sau ceea ce 
numim, legătura covalentă, (unde electronii nu s-au putut ține unul de celălalt.) În acest caz, 
celulele nu se pot ține de structura lor.

Acum înțelegem esența vieții din punctul de vedere al câmpului plasmatic M. În Unitatea de 
Îmbunătățire, transfer energia AA într-un mod dat, direct acolo unde este nevoie de aceasta în 
interiorul corpului omului, astfel încât să nu trebuie să așteptați ca AA să treacă prin procesul de 
formare a uleiului sau grăsime pe piele, iar apoi organismul o transformă la ceea ce are nevoie.

(După ce am citit acest lucru mi-am dat seama dintr-o dată, o, așa își face corpul propriul 
medicament și hrana, nu avem nevoie de produse farmaceutice sau fermieri. Este exact cum a 
spus un înțelept: „foamea aduce hrană, iar boala aduce medicamente.” Eu am înțeles 
întotdeauna că să fiu în fizicitate, că cineva o va aduce și, de fapt, asta a fost experiența mea, 
oamenii din neant au apărut pentru a-mi satisface nevoile. Acum înțeleg că prin suflet, așa este 
de fapt viața. chiar funcționează. Nu este mistic. Este simplu și natural.)

Un KS a observat recent că cremele pentru piele au mult Zn în ele. Am spus, da, pentru că 
Zn este veriga emoției. Nu este stratul de mijloc al pielii în care simțim totul, toate emoțiile 
noastre, cum suntem atinși, mângâiați, ciupiți sau chiar bătuți. Dacă ai de-a face cu o 
afecțiune a pielii, trebuie să folosești Zn, pentru că este combinația dintre Zn și compoziția 
sufletului, care îți oferă conexiunea emoțională și puterea câmpului la creier și la STM.

Pentru problemele de piele, vă spun întotdeauna să utilizați CO2 și Zn și asigurați-vă că adăugați 
înapoi AA ale ambelor, astfel încât să facă o legătură cu pielea dvs. Când au introdus AA, atunci ei 
spun, domnule Keshe, „a funcționat”. Funcționează, pentru că înțelegem procesul de creație și 
interacțiunea câmpurilor.

Acum, odată cu apariția noilor cunoștințe și T, aducem o nouă dimensiune, un nou 
know-how. Putem crea pietre, care absorb anumite plasme, (prin AA care se află în 
piatră), care pot crea apoi o stare în organism. Așa că acum vă putem oferi doar o piatră 
de pus în buzunar. Este pentru că știm că ești un om și trebuie să fii conectat la AA al 
acestuia.

Data viitoare când vă atingeți inelul cu diamante sau cerceii de argint, nu le curățați și nu le 
ștergeți, ci neteziți-le în AA de argint și vedeți ce sentimente aveți. AA pe care îl creați în 
metale, va da o altă semnificație bijuteriilor. Majoritatea dintre voi o veți face



scoate-le și nu le vei mai îmbrăca niciodată, pentru că ți-ai potolit acea foame de 
posesie, în acea putere de câmp. Aceasta vine din contactul cu dimensiunea câmpului 
direct al acestuia. Nu veți simți nevoia să purtați bijuterii, pentru că, în esență, ați creat 
sentimentul în interiorul dvs. și îl veți primi fără a avea bijuterii pentru a fi acolo, că 
absoarbe o parte din AA.

După cum știți mulți dintre voi, de ani de zile nu port nimic, pentru că acestea sunt 
posesiuni. Am tot ce îmi trebuie, așa că nu trebuie să am ceva atașat de mine, să am 
altceva cu el.

Acum înțelegeți de ce vorbim chiar despre AA, pentru că dacă vă uitați la combinația dintre 
plasmă a acestuia, este un ciclu complet și este sustenabil în fiecare dimensiune. Chiar 
dacă uscați un fruct, AA este încă în el, deoarece își poate schimba compoziția. Tot ce are 
nevoie este un transfer de energie într-o direcție și dimensiune dată.

Motivul pentru care ne udăm plantele este pentru a crea acea conexiune și interacțiune 
cu AA din mediu. Planta primește energie prin această interacțiune cu AA.
Când punem o sămânță în pământ, aceasta crește, de ce, care este esența ei? Straturile pământului 
sunt umplute cu o anumită putere de AA. Când îngropăm sămânța și apoi o udăm, aceasta primește 
și crește.

În schimb, vom lua o haină umedă pentru a șterge pielea uscată, permițând 
producerea de AA proaspăt. Aceasta este ceea ce știința medicală actuală 
numește homeostazie, unde corpul se vindecă singur, dar acum știm științific 
cum funcționează. )

Rezumatul Partea 2: C a AA este C14

Învățătura de astăzi este să încercăm să înțelegem funcționarea AA și modul în care acesta 
transferă energie. De unde provin 80% din energia noastră, pe care o obținem din mediul 
înconjurător? Nu uitați că unele dintre energiile pe care le creăm în sufletul nostru pentru a 
absorbi energiile U, nu ajung neapărat ca AA pe pielea noastră, adică doar pentru emoție.

Unele dintre energii sunt transferate ca AA în interiorul celulei corpului. Unii dintre aceștia 
devin neutrini, deoarece dau doar puțină energie pentru ceea ce este necesar, iar restul 
continuă prin corp. Absorbim doar ceea ce este necesar pentru crearea specificului



câmpuri energetice, în câmpul de forță al Sufletului Omului (STM). Aceste energii nu sunt 
create pe pământ, deoarece starea atmosferică a sistemului solar (SS) nu o permite, dar totuși, 
ele sunt necesare pentru ca viața să existe.

Acum înțelegeți de ce în trecut, am spus, că absorbim câmpuri C14 din U, pentru că nu-l avem 
aici pe această planetă, dar sufletul are nevoie de el pentru existența sa. Am numit aceasta 
„vitamina H” sau, în unele cazuri, „factorul X în procesul de creație”. Vitamina H este un câmp 
necesar sănătății, care nu există pentru om de pe această planetă. Când călătorim în adâncimea 
spațiului, vom primi aceste forțe de câmp, sau ceea ce numim vitamine, pentru a satisface 
nevoile corpului omului, astfel încât acesta să nu facă cancer, deoarece îl absoarbe fără filtrarea 
noastră. atmosfera, sau SS, sau galaxia.

Recent, am spus într-un mod foarte direct AIEA, când pot crea material nuclear din apă, de ce 
încerci să ne restricționezi? Pot crea raze Gamma și chiar raze cosmice doar dintr-un pahar de 
apă. Nu asta am făcut, când am arătat parașutele acoperite cu Nano și că nenorocitul de națiune 
părăsită a Belgiei, m-a pus drept terorist. Motivul pentru care le-au spus guvernelor că sunt 
terorist este pentru că au spus că singura modalitate prin care aș fi putut crea grafen pe 
parașute a fost prin utilizarea razelor Gamma. Desigur, nu am folosit niciodată raze Gamma? 
Belgia a mințit.

Am creat un câmp, care în structura lui C, permite crearea C14 la nivelul 
radiației. C14 este coloana vertebrală a creării câmpurilor U, dar omul, încă nu 
a înțeles cum să creeze C14. Pentru că am cunoștințe despre Univers și înțeleg 
interacțiunea câmpurilor.

Salut.. H2O.
Salut .. O este 16 … 2 H este 2. Dacă pot schimba cele 2 H într-un mod specific la 
Deuterium, ceea ce știu să fac, nu mă lasă cu un C14.

Acum înțelegi ce mi-a făcut Belgia. M-au transformat într-un terorist, un 
criminal. Nu i-au făcut asta tipului care a spus că pământul nu este centrul U. L-
au spânzurat într-o biserică din Pisa. Acum înțelegi? Acum înțelegi, cum lipsa de 
înțelegere și ignoranță a devenit ca în Evul Mediu, cu națiunea aia blestemata a 
Belgiei, cu criminalii și pedofilii, unde scopul este abuzul de trup și știință - 
corpul copiilor. Am dat omenirii cel mai avansat T și ce au făcut ei? Au făcut din 
noi un criminal. Îi vom pedepsi dacă nu vor primi cunoștințele. Ne-au întârziat 8 
ani, dar acum îl deschidem.

Înțelegerea cunoștințelor este mai importantă decât încercarea de a folosi cunoștințele, pentru 
că atunci când le înțelegem, le putem aplica atunci când avem nevoie. Dar trebuie să știi să-l 
folosești. Trebuie să știi ce condiții creezi, asta duce la ceea ce ai nevoie.

Orientarea lui C14, în interacțiunea câmpurilor lui U, creează continuu câmpurile, 
ceea ce duce la crearea razelor cosmice. Când omul înțelege acest lucru, omul a 
spart secretul creației.



Pentru mine, ca pasager al U, este ABC-ul științei. Este de fapt A, pentru că fără el, nu 
poți avea B. Dar încă nu l-ai înțeles. Un polițist pedofil face din cea mai mare știință 
din munca și viața omului o crimă. Și apoi au trimis o femeie să se asigure că omul de 
știință este ucis, astfel încât să poată face ceea ce le place.

Uită-te la cutia ta de CO2, ți-am oferit cunoștințe despre creație prin crearea 
CO2. Acesta este motivul pentru care ți-am dat-o ca primă Cutie, ca să poți 
studia și înțelege cum funcționează creația. Ai C12, și ce tocmai ți-am explicat, 
despre ce se întâmplă cu O în prezența lui H. Nu ți-am dat C14 fără să știi? Ți-
am dat alfabetul de bază al creației în lumea Creatorului. Dar încă ești blocat cu 
ceea ce se întâmplă cu CO2.

Folosești radiații în corpul bărbatului, îi spui B12, sau B9, când rămâi însărcinată, îți 
spun să iei Acid folic. Aceasta este radiația folosită pentru diviziunea celulară. Ți-am 
dat crearea de radiații din câmpurile U, dar încă ești încurcat cu AA și ce să faci cu 
crearea Gans CO2. Dacă înțelegi acest lucru, în cutia ta de CO2, ți-am oferit atât 
cunoștințele pământești, cât și cunoștințele U, despre cum funcționează creația. 
Dar tot nu te înțelegi, iar eu fac asta de ani de zile, întrebându-mă când vor vedea 
oamenii ce au în mâinile lor.

Mergeți și vedeți raportul IMAK, care spune că au detectat grafen pe primele parașute 
pe care le-am dat guvernului Belgiei pentru a le testa. Ei au spus, asta folosește raze 
Gamma nucleare, iar Keshe este un terorist. La naiba națiunea, care a ținut umanitatea 
înapoi cu 10 ani. Voi vedea sfârșitul națiunii Belgiei și al sângelui Belgiei pe această 
planetă, pentru că au făcut destule pagube. Nu numai omenirii, ci și copiilor omului. 
Această rasă nu ar fi trebuit niciodată creată și nu ar fi trebuit să aducă atâtea greutăți 
omenirii.

Când dorim un sfârșit (la ceva), atunci îl procesăm, astfel încât să se încheie. Pentru 
că restul umanității trebuie să avanseze și să trăiască cu plăcerea cunoașterii. Ți-
am explicat înainte că venim aici pe pământ pentru a gusta, a testa și a înțelege. A 
trebuit să vin aici pentru a înțelege acest proces al umanității, care trăiește în acest 
sânge al Belgiei, iar acum știm ce să facem cu el. O vom ridica, că nu există. Dar 
noi îl ridicăm în starea de stare a U, nu îl promovăm la ceva mai înalt, pentru că ei 
trebuie să învețe. Ascultă învățăturile, vei deveni praf în sufletul altuia, pentru că 
nu te-ai maturizat să înțelegi.

Reveniți la învățăturile originale și înțelegeți Cutiile Gans pe care vi le-am oferit. 
Privește-l acum cu un ochi nou. În D-ul cunoașterii universale, nu în D-ul cunoașterii 
omului despre plasmă. Ți-am oferit cel mai mare dar în cunoașterea umanității și a 
U, dacă știi să-l folosești. Ți-am dat materialul Nano pentru conversie, ți-am oferit 
înțelegerea tehnologiei Nano (creată) din materia în sine. Înțelegeți că, împreună cu 
ceilalți, veți crea condițiile existenței.



Secretul cunoașterii de a conecta omul la energiile universale este să stai în cutia ta de CO2. 
Reveniți la el și refaceți-l, dar de data aceasta, nu priviți doar în dimensiunea unui CO2, 
priviți-l în dimensiunea domeniilor transportului și diviziunii la nivel universal. Dacă 
înțelegeți acest lucru, atunci s-ar putea să vedeți ce se va realiza în UE, în aducerea omului 
în spațiu.

Trebuie să ridic întregul corp al omului pentru transport sau doar creez o 
condiție a C14, la nivelul dimensiunii locului din U. Atunci pot livra sufletul în acel 
punct și poziția , fie că este vorba de New York, Lună, Jupiter sau altă 
dimensiune din SUA.

T-ul de astăzi este atât de matur. Ceea ce v-am învățat este atât de complet, încât dacă îl 
înțelegeți, omul nu va rămâne în D-ul fizicității pentru a suferi. Le aveți pe amândouă, cele două 
linii cheie de comunicare ale U-ului în mâini. Întoarce-te la învățăturile mele, întoarce-te la toate 
învățăturile medicale, întoarce-te, de fiecare dată când am atins despre sănătatea omului, am 
spus, C este un conector, C este linia de comunicare. Este în Macro și micro.

În D-ul fizicității omului, aveți C12, iar în D universal, aveți C14. În unele părți ale U 
(oamenii sunt creați) din C16, iar în alte părți din C8, înțelegeți de ce. Care este 
propunerea? Care este înțelegerea ei? Ce câmpuri creează ei pentru a permite 
crearea și susținerea unei plasme, ceea ce numim viață.

Ai fost învățați cunoașterea fundamentală atât a stărilor umane, cât și a materiei 
pământești, în paralel cu cunoașterea comunicării universale și a procesului 
înțelegerii universale. (Puteți vedea articolul din mai 2019 KF Plasma Times despre 
C14.)

Cheia pentru ca omul să devină pasageri ai U, în orice dimensiune, fără fizicitate, este cutia 
ta de CO2. Este legătura dintre starea universală și cea a materiei pământești.

Rezumatul ultimelor 2 părți este scurt și pus cap la cap

Învățătura de astăzi este despre conectarea la energiile U. Amintiți-vă că AA de pe 
pielea voastră are o conexiune C. Tu decizi ce raporturi vrei să ai de C14 la C12. Vrei să 
ai C14 la 10% sau 40%, iar restul să fie C12. Partea C14 îți înalță sufletul, în timp ce C12 
încă îți hrănește fizicitatea și te conectează la alte dimensiuni. (Acest lucru se referă la C 
al AA, care poate fi fie C12, fie C14, sau așa cum tocmai a fost descris, ca raport al 
ambelor.)

Sper că ați învățat astăzi cum (STM se conectează cu mediul înconjurător și devine 
fizicitatea și cum prin emoție absoarbe energiile universale. Facem asta tot timpul. 
Acum ceea ce contează, este să îl înțelegem și să lucrăm cu el. )

Dacă ați înțeles acest lucru, atunci prin sistemele voastre MaGrav, veți putea să 
absorbiți energiile din U și să le convertiți în energiile pe care doriți să le utilizați, 
prin linia de conectare a lui C în sistemul vostru MaGrav. Acum ai a ta



generator electric. Dar atâta timp cât vrei să conectezi firele, și așa și asta și asta, 
prietene, continuă să te joci.

(Toate transcrierile sunt mai jos)

Transcrierea în limba engleză partea 1
CO2 Box, AA, >> Orare: 38:30 - 55:25 (17 minute) (nu vorbește despre C14)

Ne numim vegetarieni, ne numim mâncătorii de carne, ne numim prin ceea ce nu mâncăm. Nu 
mâncăm animale. Vrei să deschid un capitol în asta pentru ca tu să înțelegi cum sufletul tău se 
ridică, primește energie din exterior, în împărăția acestei vieți. Reveniți la învățăturile mele din 
anii trecuți. Mereu am spus, omul consumă 20% din alimentele de care are nevoie, 80% provine 
din atmosferă, unele vedem, altele nu. Suntem conștienți de unele dintre ele, dar nu am înțeles 
niciodată. Unele dintre ele vorbim despre ceilalți, dar nu ne uităm niciodată la noi înșine, suntem 
și alții. Am predat în profunzime. dar unii dintre voi nu au înțeles niciodată, iar cei mai mulți 
dintre voi erau doar ocupați să absoarbe cunoștințele, nu au avut timp să înțelegeți.

Să revenim la un principiu foarte simplu. Reveniți la cutiile dvs. de CO2. (:40). Ce se întâmplă 
în cutia ta de CO2? În cutia ta de CO2, datorită condițiilor inerente pe care le creăm în mod 
deliberat, creăm sufletul CO2. Suflet, care este flămând să dăruiască, dar dăruind, primește. 
O cutie de CO2 sau CH3 sunt singurele lucruri pe care tu, ca KS, ai absolvit cunoștințele, 
pentru a crea câmpuri de stare gazoasă sau materie, într-un Cu folosești Cu acoperit cu 
Nano și Cu și creezi sufletul Cu, iar cealaltă placă de Cu este gata să dea, iar tu creezi Gans of 
Cu. În CO2, tu creezi sufletul câmpului CO2 M și, ca dăruitor, toți vin să ia și se convertesc în 
CO2.

Dar nu asta este ideea. Cel mai important punct în procesul de afișare a CO2 a fost 
să se uite la aminoacidul (AA) de pe partea de sus. Venind să dau C, să creez cu O, 
CO2 Gans, pentru că acum sunt un nevoie, vreau, pentru că vreau să fac ceva cu el, 
tu produc CO2. Dar AA este adunat deasupra în același mod. Colegi AA pentru a-l 
pune deoparte. (:42). Bună.. vechea zicală, "ce cauți?" Ce ți-a lipsit, care a fost partea 
pe care nu ai înțeles-o în acest proces? De ce cutia ta de CO2 se saturează și nu 
generează mai mult CO2. Salut.. ce s-a intamplat cu AA? Nu ai inteles inca?

Vă mai dau un exemplu, așa cum am spus de multe ori, vegani și vegetarieni, înțelegeți 
foarte bine acest lucru, pentru că îl gustați, îl știți. Ești mai sensibil la asta. Când pui o 
frunză de salată, când o gusti, substanță a alunecării în gură, textura moliciunii 
frunzelor legumelor pe care le pui sub formă de salată, ca alunecare și alunecare, este 
AA, nu-i așa? viaţă?

Și-a dat viața pentru ca frunza să se absoarbă din ea, să se hrănească. (:44). Din nou AA, 
alunecosul este cantitatea de AA, grăsimea, care se află pe el. De fapt, nu obțineți prea 
multe din conținutul P al frunzei, obțineți din ce grăsime, ce AA este pe



frunză, care se transformă în energia AA a stomacului tău și devine parte din energia ta. 
Spală frunza mult mai tare cu mai mult detergent și iei cea mai mare parte din ea. Dar 
trebuie să mănânci mai multe pentru a compensa D-ul fizic al ?? vegetal.

Frunza a folosit AA pentru a absorbi energia de la U la sine, care garantează viața. Dar de ce 
frunza se sfărâmă și apoi este distrusă sau orice altceva. Pentru că acea intensitate a câmpului 
care creează câmpurile dintre cele 2 plăci se schimbă, iar puterea AA nu este acolo pentru a 
compensa acea intensitate, devine galbenă și apoi nu o puteți compensa, devine uscată, dar încă 
poartă straturi de AA. pe parcursul vieții sale. Deci a absorbit energie din mediu pentru a 
supraviețui.

Nu a mâncat niciodată, doar a creat circulație așa cum o avem în cutia noastră de 
CO2. Acum vino la voi ca oameni. Bună, (:46). tocmai ai ieșit de la duș, șterge totul 
cu cele mai bune șampoane și săpunuri, cele mai scumpe ca să te speli, să te simți 
curat. De ce faci asta? De ce te simți bine când te speli pe față și pe mână, ești 
corpul tău? Pentru că eliminați AA, pe care corpul dumneavoastră le-a absorbit din 
mediu. Îi spui „îmi iese pielea” și speli pielea (veche). Dar ce a fost deasupra înainte 
de a spăla pielea? Acel AA al atmosferei. 80% din hrana suplimentară absorbită din 
mediu provine parțial de la AA. Data viitoare când stai și te joci cu fruntea și vezi că 
este puțin grasă și puțin uleioasă, spune-ți mulțumesc că m-ai hrănit. AA este 
esența câmpurilor, care este absorbit de organism în interior. Compoziția 
câmpurilor de lucru a sângelui și a creierului, au gust de ceea ce AA este absorbit pe 
pielea ta, că energia sa este necesară pentru ??

Spală-te mai bine, absorbi mai bine. Dar de ce îmbătrânim? De ce ne schimbam? Deoarece 
bătăile inimii, P se schimbă și nu poate absorbi aceeași putere AA ca înainte. Acum colectați un 
compus de, o abatere de. Este acea abatere, care îți dă pielea de bătrânețe. (:48). Deoarece 
trebuie să se încremenească și să facă mai multă suprafață, iar pielea este încrețită, absoarbe 
mai multă energie pentru organele interioare ale corpului tău.

Acum înțelegi că nu există nicio diferență între tine și frunză și cutia ta de CO2. Cu toții 
absorbiți energii din mediul înconjurător, câmpuri compuse ale acestei planete, care 
este esența creației ca AA. Acum știi de unde provin 80% tau. Spălați-vă fața cu 
săpunuri mai bune și spălați-vă cu săpunuri diferite și faceți ce doriți. Pe măsură ce 
sufletul tău are o compoziție de diferite AA, se schimbă, că primești variații pentru o 
vreme, până când se echilibrează, te întorci din nou, până te speli. Acum înțelegeți cum 
cunoașterea creației (KOC) în om este atât de înapoi în față.

Atunci uitați-vă de ce obțineți temperaturi, uitați-vă de ce există o limitare la 42 sau 44 de grade, 
începeți să aveți pierderea celulelor creierului și tot felul de probleme când treceți de o astfel de 
temperatură. Pentru că la acea temperatură în structura lui P a corpului omului, compușii AA își 
schimbă poziția și, dacă merge prea sus, se deschid pentru a crea aceeași poziție ca și în cazul 
peștelui, ca și în ceea ce numim, legătura covalentă. , iar celula nu poate ține.



Acum înțelegem esența vieții din poziția câmpului plasmatic M. (:50). În starea UE, 
am transferat energia AA într-un mod dat, direct în direcția, în interiorul corpului 
omului, fără a aștepta să se lipească, așa cum numim noi, pielea grasă, și apoi 
mergând. în ceea ce are nevoie.

Vorbeam cu un KS recent, a spus el, știi că aceste creme au mult Zn în ele. Am spus, da, 
pentru că Zn este veriga emoției. Pielea omului nu se află în stratul de mijloc, unde 
simțim totul, toate emoțiile noastre, cum suntem atinși, suntem ciupiți, suntem 
mângâiați, suntem bătuți? Te confrunți cu o afecțiune a pielii, trebuie să ai un Zn, 
pentru că este combinația dintre Zn și compoziția sufletului, care îți oferă conexiunea 
emoțională, puterea câmpului la creier.. și la STM.

Acum înțelegi când ai probleme cu pielea, îți dau mereu, folosește CO2, Zn și AA 
din Zn și AA din CO2. Te uiți la CO2, dar cum pot face legătura cu pielea ta, când 
nu-mi pui grăsimea pe el, AA care a venit cu el, că se potrivește cu pielea ta. 
Domnule Keshe, „a funcționat”. Funcționează, pentru că înțelegem procesul 
creației. Înțelegem procesul de interacțiune a câmpurilor. (:52).

Acum cu nou T, cu o nouă apariție a cunoștințelor, aducem noi D. Aducem noi know-
how, aducem noi T, pentru că acum putem crea pietre, care absorb anumite plasme, 
anumite AA care, acel AA din piatră. , poate crea o stare în organism .., așa că ți-am dat 
o piatră de pus în buzunar. Nu, pentru că știm că ești un om, trebuie să fii conectat la AA 
al acestuia.

Data viitoare când sunteți femei sau bărbați, vă atingeți inelul cu diamante, vă atingeți 
cerceii de argint și colierele, nu le curățați, nu le ștergeți, neteziți-le în AA de argint și 
vedeți ce sentimente aveți. Neteziți-le cu AA, din ceea ce ați creat în metal, și apoi veți 
vedea că bijuteriile vor avea un înțeles diferit. Cei mai mulți dintre voi îl veți scoate și 
nu îl veți mai îmbrăca niciodată, pentru că acea foame de posesie în puterea acelui 
câmp este satisfăcută în D al câmpului direct. Nu vezi nevoia de a purta bijuterii, 
pentru că, în esență, creezi să simți în tine, că le primești fără a fi nevoie să fie acolo, că 
absoarbe o parte din AA. Multi dintre voi m-ati vazut de ani de zile, nu port nimic, 
pentru ca astea sunt posesiuni, (:54). și cu ea eu totul, nu Nu trebuie să mă atașez 
pentru a avea altceva cu. Atunci satisface nevoile.

Atunci înțelegi de ce vorbești chiar despre AA, pentru că uită-te la combinația Pl-ului 
acestuia, un ciclu complet, sustenabil în fiecare D, chiar și tu uscați fructul, AA este încă în 
el, pentru că își poate schimba compoziția . Are nevoie doar de transfer de energie într-o 
direcție dată și D. De aceea ne udăm plantele, pentru a crea acea conexiune, ca AA din 
mediu să poată interacționa cu ea, că primește energie. Punem sămânța în pământ și 
crește. De ce, care este esența? Pământul ?? câmpurile sunt umplute cu puterea AA. Acum 
îngropăm sămânța și punem grăsimea pe ea. Primește și crește.

Transcrierea în limba engleză partea 2



C14 de la AA: >> Orele 1:13:08 până la 1:28:22 (15 minute) C14 în cutie de CO2 de AA

Încercați să înțelegeți funcționarea aminoacidului (AA), învățătura de astăzi este să înțelegeți 
transferul de energie, de unde provine acele 80%. Nu uitați unele dintre energiile pe care le 
creăm în sufletul nostru, pentru a absorbi energiile U, nu ajung neapărat ca AA pe piele, adică 
doar pentru emoție. Unii dintre ei se transferă ca AA în interiorul celulei corpului..., unii dintre 
aceștia devin neutrini, pentru că pur și simplu dau suficientă energie, nu am nevoie de ea, ci 
trebuie doar să treacă prin (corp) și eu absorb de ce am nevoie, pentru crearea unor câmpuri 
energetice specifice, în câmpul de forță al Sufletului Omului (STM). Omul nu o creează pe acest 
pământ, starea atmosferică a sistemului solar (SS) nu o permite, (1:14). dar am nevoie de el 
pentru viața mea.

Acum înțelegeți învățătura din trecut, de ce am spus că absorbim ?? Câmpuri de carbon 14 din U, 
pentru că nu-l avem aici. dar sufletul are nevoie de el pentru existenţa lui. Este ceea ce numesc 
eu, vitamina H, sau, în unele cazuri, o numesc, factorul X în procesul de creație. Pentru că 
vitamina H este domeniul sănătății care nu există pentru om pe această planetă.

De aceea, atunci când călătorim în adâncimea spațiului, primim acele forțe de câmp, 
ceea ce numim vitamine, care satisface organismul .. , viața omului, atunci omul nu 
face cancer, pentru că îl absoarbe fără filtrarea atmosfera, .. SS, .. galaxia.

După cum am spus foarte direct AIEA, recent, pot crea material nuclear din apă. Ce 
încerci să ne restricționezi. Pot crea raze Gamma, pot crea orice, raze cosmice dintr-un 
pahar de apă. Nu asta am făcut, că națiunea blestemată a Belgiei m-a pus drept 
terorist, pentru că au spus că singurul mod în care poate crea grafeme este doar prin 
utilizarea razelor Gamma. Am folosit raze Gamma? Nu. (1:16).

Am creat câmpul, care în structura lui C, permite C14 care este coloana vertebrală a 
creării câmpurilor U, în nivelul de radiație să fie creat, iar omul nici nu a înțeles cum 
să creeze C14. Pentru că am KOU, înțeleg interacțiunea câmpurilor. Bună, H2O. 
Buna ziua, 16 (O) si 2 H daca pot schimba 2 H intr-un mod anume la Deuterium, 
ceea ce stiu sa fac, nu imi lasa un C14.

Acum înțelegeți, Belgia mi-a făcut, m-a făcut terorist, criminal. Nu i-au făcut asta 
tipului care a spus că pământul nu este centrul U. L-au spânzurat într-o biserică 
din Pisa. Acum înțelegi? Acum înțelegi cum lipsa de înțelegere și ignoranța au 
devenit în Evul Mediu cu nenorocitul de națiune a Belgiei, cu criminalii și 
pedofilii, unde scopul este abuzarea corpului și știința, corpul copiilor. Noi am 
dat omenirii (1:18). cel mai avansat T, și ce au făcut, au făcut din noi un criminal. 
Îi pedepsim, neprimind cunoștințele. L-au târât timp de 8 ani, acum îl 
deschidem.

Înțelegerea cunoștințelor este mai importantă decât încercarea de a folosi cunoștințele, 
pentru că atunci când le înțelegem, le aplici atunci când putem. Dar trebuie să știi să-l 
folosești, trebuie să știi ce condiții creezi, asta duce la ceea ce ai nevoie.



Orientarea lui C14, în interacțiunea câmpurilor lui U creează continuu câmpurile, 
ceea ce duce la crearea razelor cosmice. Când omul înțelege acest lucru, omul a 
spart secretul creației.

Pentru mine, ca pasager al U, este un alfabet al vocabularului științei. Este de 
fapt A-ul, pentru că fără el nu poți avea B. Dar nu l-ai înțeles. Un polițist pedofil 
face din cea mai mare știință din munca și viața omului o crimă. Și apoi au 
trimis o femeie să se asigure că omul de știință este ucis și că pot face ce le 
place.

Trebuie să înțelegeți cunoștințele despre creație pe care v-am dat-o, în crearea 
CO2, în Cutia CO2, uitați-vă la ea. De ce ți-am dat prima cutie ca CO2? (1:20). C12, 
ce tocmai ti-am explicat sa fac cu O, cu prezenta lui H. Nu ti-am dat C14 fara sa 
intelegi? Ți-am dat alfabetul de bază al creației și în lumea Creatorului. Ești în 
continuare „ce se întâmplă când introduci CO2 și primești asta și nu 
funcționează”. Du-te la structura corpului omului, îi spui B12. Puteți crea, sau B9, 
Acid folic, „bună sunt însărcinată” aveți nevoie de Acid folic pentru diviziunea 
celulelor, acesta provine din radiații. Ți-am dat creația de radiații în câmpurile U. 
Încă te încurci, ce aș face cu AA, ce aș face cu crearea Gans CO2. Dacă înțelegi 
acest lucru, ți-am dat atât cunoștințele despre cunoașterea pământească, cât și 
KOU în creație, în Cutia ta de CO2. Dar nu ai cunoștințele. Fac asta de ani de zile. 
Când va vedea omul ce are?

Mergeți și vedeți raportul IMAK care spune că au detectat grafen pe primele parașute pe 
care le-am dat guvernului Belgiei pentru a le testa. Ei au spus că aceasta folosește o raze 
Gamma nucleare, (1:22). iar Keshe este un terorist. La naiba națiunea, care a ținut 
umanitatea înapoi cu 10 ani. Voi vedea sfârșitul națiunii Belgiei și al sângelui Belgiei pe 
această planetă, pentru că au făcut destule pagube. Nu numai omenirii, ci și copiilor omului. 
Această rasă nu ar fi trebuit niciodată creată și nu ar fi trebuit să aducă atâtea greutăți 
omenirii.

Când ne dorim sfârșitul, îl procesăm, că se va ajunge la sfârșit, pentru că restul 
umanității trebuie să avanseze și să trăiască cu plăcerea cunoașterii. Știți când v-am 
explicat înainte, că venim aici să gustăm, să testăm, să înțelegem și a trebuit să vin 
aici să înțeleg acest proces al umanității, care trăiește în acest sânge, iar acum știm 
ce să facem. Cu acesta. Îl înălțăm că nu există, dar îl înălțăm în starea U, nu o 
promovăm la un nivel superior, pentru că ei trebuie să învețe. Ascultă învățătura, 
vei deveni praf în sufletul altuia, pentru că nu te-ai maturizat să înțelegi.

Reveniți la .. predarea originală, întoarceți-vă la înțelegerea Cutiilor Gans pe care vi le-
am dat. Înțelegeți acum și priviți-o cu un ochi nou. În D-ul cunoașterii universale, nu în 
D-ul cunoașterii omului despre plasmă. Ți-am oferit cel mai mare dar în cunoașterea 
umanității și a U, dacă știi să-l folosești. Ți-am dat materialul Nano pentru conversie, 
(1:24). Ți-am dat înțelegerea lui Nano T din chestiuni



în sine, pentru a înțelege împreună cu ceilalți, vei crea condițiile existenței.

Acum înțelegi secretul cunoașterii de a conecta omul la energiile universale, este cutia 
ta de CO2. Întoarceți-vă la el și refaceți-l, dar de data aceasta, nu vă uitați la D-ul unui 
CO2, priviți-l în D-ul domeniilor transport și diviziune, la nivel universal, atunci s-ar 
putea să vedeți ce va fi realizată în UE, în introducerea omului în spațiu.

Trebuie să ridic întregul corp al omului cu care să merg sau creez o condiție a 
C14 la nivelul D-ului poziției și locul în U, pentru a putea duce sufletul la obiect 
și poziția, fie NY, fie lună, fie Jupiter sau alt D în S.U.

T-ul de astăzi este atât de matur. Ceea ce v-am învățat este atât de complet, încât dacă îl 
înțelegeți, omul nu va rămâne în D-ul fizicității pentru a suferi. Aveți în mână pe ambele, cele 2 
linii cheie de comunicare ale U. Întoarce-te la învățăturile mele, întoarce-te la toate învățăturile 
medicale, întoarce-te, de fiecare dată când ne-am atins de sănătatea omului, am spus, C este un 
conector, (1:26). este linia de comunicare. Macro și micro.

În D-ul P al omului, ai C12, în D-ul universalului, ai C14. În unele părți ale U vii la 
C16, iar în unele părți ale U vii de la C8, înțelegeți de ce. Care este propunerea? 
Care este înțelegerea ei? Ce domenii creează, care permite alcătuirea și crearea 
susținerii unui Pl, îi numim viață.

Acum înțelegeți cât de fundamentală este cunoașterea și cât de mult ați fost învățat 
starea materiei umane, pământești, dar, în același timp, în paralel, ați avut 
cunoștințele despre comunicarea universală și procesul înțelegerii.

Aceasta face parte din munca noastră și doar îl văd pe Rick postând ceva, pe care scrie „C14 
Balances...” Nu știu când va fi publicat. R: scrie mai 2019 KF Plasma Times.
K- Face parte din învățături, așa că vezi că nu am ratat, acum înțelegi.

Acum înțelegeți cheia omului pentru a deveni pasageri ai U în orice D fără P, este 
cutia dvs. de CO2. (1:28). Ai P, are emoție cu el, ți-am dat să creezi Think Boxes, ai 
țesut muscular, ți-am dat Cu Box-uri, dar inițial ți-am dat cheia conexiunii între 
starea universală și cea a materiei pământești.

Transcriere în limba engleză
C14 de la AA: >> Timp de la 1:30:44 la 1:31:18 (1 minut) C14 suflet și C12 P

Învățătura de astăzi conectează din nou energiile U, înțelegeți-l. Amintiți-vă că 
AA pe pielea dvs. are o conexiune C. Vrei să fie C14, vrei să fie 40% C14 sau vrei 
să fie 10% C14, iar restul C12. Partea C14 vă înalță sufletul, C12 încă vă hrănește 
P și se conectează la celălalt D.



Transcriere în limba engleză
C14 de la AA: >> Timp de la 1:35:20 la 1:36:20 (1 minut) MaGrav

Sper că astăzi ați învățat cum se reunește legătura dintre STM, P-ul omului, în 
mediu. Toate acestea le-ați făcut de multe ori. Acum îl poți conecta. Este 
înțelegerea, ceea ce contează și, dacă ai înțelege acest lucru, sistemele tale 
MaGrav, pe care le-ai căutat, ar absorbi energiile din U și le-ar transforma în 
energie prin linia de conexiune a lui C în sistemul tău, ( 1:36). la sistemul 
dumneavoastră MaGrav, aveți generatorul dumneavoastră. Atâta timp cât vrei să 
conectezi firele și asta și asta, prietene, continuă să te joci.

SFÂRȘIT


