Suflet, emotie, corp fizic
(lectie M. Keshe)

Este foarte simplu. Este un ou si sperma. Interactiunea celor doua a dus la crearea a
suficienta energie care a dus la crearea a ceea ce noi numim o masa. Aceasta masa, in centrul
ei, la fel cum ati vazut centrul gol din reactoarele voastre, a dus la crearea transferului
energiilor intre ele, care a dus la concentrarea campurilor in centru. Apoi, acest lucru decide
forma pe care aceasta plasma o va avea.
Dar informatia suplimentara pe care nu a avut-o, este ca acum, acest centru, el insusi,
acum deoarece este o plasma, trebuie sa-si gaseasca echilibrul fata de alte centre unde
pozitia acestor centre dicteaza forma si culoarea manifestarii acestei fizicalitati.
Oul si sperma. Linia de comunicare. Emotia omului. Centrul este sufletul omului. Sufletul
omului este cel ce dicteaza forma omului in viata fizica. Si de fapt, daca va uitati la el, acum,
interactiunea sufletului dicteaza rezultatul formei omului si comportamentul fizic la
omului. Acest lucru pe care niciodata nu l-ati inteles si acum tebuie sa-l intelegeti. In acest fel
exista viata in Univers.
Sufletul vostru dicteaza forma si culoarea ochilor si fizicalitatea voastra, ca un numitor
comun in forma, dar culoarea lui, forma lui, este dictata de modul cum a fost configurat
sufletul vostru de catre alte suflete pt a-si gasi pozitia lor in limitele Universului, fie om pe
Pamant, fie alte specii din Univers.
Ati crezut ca sunteti singur; de fapt sufletul vostru este cel ce dicteaza fizicalitatea si
manifestarea comportamentului acestuia. Si comportamentul acestuia are legatura si
conditioneaza sufletul vostru sa se pozitioneze el insusi fata de altii. Voi o numiti ziua
judecatii. Nu fizicalitatea este cea care dicteaza pozitia sufletului, ci sufletul vostru este cel ce
dicteaza pozitia si conditia fizicalitatii voastre, iar emotia este linia de comunicatie dinte cele
doua.
Daca ati inteles asta, intelegeti urmatorul nivel al intelegerii totalitatii. Voi luati materia,
faceti gans din ea, il faceti dinamic, faceti o gaura centrala in el. Ea devine centrul campurilor.
Acea gaura centrala este in creierul omului si se numeste sufletul omului. Apoi, sufletul
trebuie sa aiba propriile lui interactiuni, ceea ce numim pozitionare gravitational-magnetica
in raport cu alte suflete si ceea ce da altora, trebuie sa ia. Si, intr-o zi, cand intelege gresala
de comportament in schimbarea fizicalitatii altora, ei trebuie sa se pozitioneze pe ei insisi ca
fizicalitatea sa se schimbe.
Voi spuneti: Nu am avut noroc! S-a intamplat! Si spuneti: Am avut noroc! Mi s-a intamplat!
Dar nu are nimic de-a face cu norocul, deoarece sufletele deja v-au pozitionat pt a primi ceea
ce ati facut bine sau ati facut rau. Si ceea ce pt voi a fost rau, de fapt vi s-a facut o favoare si
ati dat-o liber altora fara sa stie. Dar sufletele nu vad asta. Ele se pozitioneaza functie de ce
au primit de la comportamentul corpului, ceea ce s-a dovedit a fi rasplata asteptata pt voi,
dar a fost realitatea comportamentului fizicalitatii. Va va lua mii de ani sa dezlegati lectia de
astazi. Dar cei ce o fac, vor atinge pacea foarte rapid. Si acesta este obiectivul nostru.
Eu nu va invat cum sa-l imbogatiti pe omul din Amazon care inca nu are nici macar o
lumanare dupa milioane de ani de rasa umana pe aceasta planeta, ci va invat sa-i imbogatiti
sufletul acelui om, fara nici o singura sarma, prin lumina cunoasterii si eliberarea sufletului
omului.

Acum intelegeti diferenta. Noi nu am venit sa cucerim. A trebuit sa venim pt a nu exista
rase cuceritoare si toate sa fie egale. Noi cucerim doar un singur lucru: iubirea omului si prin
ea controlam emotiile si cunoasterea lui.
- Cand impartasim cunoasterea, din experienta mea, cand am impartasit cunoasterea in
trecut, in termeni de umanitate, pt a aduce intelegerea oamenilor despre cine suntem noi, sa intamplat uneori, ca dupa aceea aveam o senzatie placuta. Dar uneori, cu alti oameni, cand
impartaseam cunoasterea, brusc, obtineam, nu stiu cum sa explic, obtineam un feedback
vibrational in corp, ca si cum cineva mi-ar fi spus ca nu ar fi trebuit sa impartasesc acea
cunoastere cu acea persoana. Am simtit ceva ca si cum mi s-ar fi rasucit in mine. Si nu pot
intelege asta. Puteti explica ce inseamna asta?
- Inseamna ca ei nu sunt pregatiti sa o primeasca. Este aceasi poveste cu vasul de supa. Tu
il oferi, dar nu este pt ei; il refuza.
Mereu am invatat ceva, cand am fost prima data cand mi-am cunoscut misiunea. Si am
explicat asta la foarte multi oameni. Eu pot da, dar voi sunteti cei ce pot refuza. Deoarece nu
sunteti pregatiti sa primiti. Dar cand vine vremea, cand sunteti gata, supa este pe masa. Voi
nu puteti fura de la un suflet. Nu puteti fura cunoasterea fara a da. Treaba voastra este sa
dati. Depinde de ei daca sunt gata sa primeasca. Asta am vazut in viata reala de foarte multe
ori.
Foarte multe relatii nu pot avea ceea ce numim un copil. Si veti descoperi ca daca ei
adopta 3-4 copii, brusc ei au propriul lor copil. Deoarece in realitate, sufletul nu este gata, nu
exista confirmarea nici macar fizica. Te iubesc, vreau sa avem un copil, dar in sufletul meu nu
sunt sigura ca vei fi un tata bun, asa ca prefer sa nu am.
Dupa ce aveti 3-4 copii adoptati, surogate si vad ca te porti atat de splendid cu alti copii,
oooo, acum pot avea incredere in tine; si ramai insarcinata. Nu e vorba ca nu au fost ovule
sau sperma sau ca a fost ceva gresit cu ele. A fost sufletul care nu a acceptat sa dea nastere
unei alte vieti. Foarte multi oameni nu inteleg asta.
Vedem foarte multe familii, foarte multe cupluri care nu pot avea copii in aceste zile. Este
o problema uriasa. Noi dam vina pe apa ca este contaminata, pe radiatii, pe orice altceva, dar
nu ne uitam si la altceva. In lumea occidentala unde sunt multe din acestea se pune
intrebarea: Face tipul dragoste pt a face un copil femeii, sau femeii cu care este, sau femeii
cu care a fost inainte, datorita deschiderii infidelitatii conjugale din trecut?
Asta nu a fost inteles, deoarece este usor sa se dea vina pe fizicalitate. In vest, noi ne
consumam una din lectiile noastre, lectii private avand parteneri. Este ca si cum am schimba
pantaloni. Si apoi veti descoperi ca atunci cand vreti sa probati o pereche de pantaloni, ei nu
se potrivesc, deoarece ati incercat prea multi pantaloni inainte. Aceasta este problema.
Cand simtiti ca ei nu primesc, nu este pt ca ai facut ceva gresit; este pt ca ei nu sunt
pregatitit pt ea. Deoarece nu este pt ei, asa cum am spus. Trebuie sa introduceti diferite
tipuri de materiale in cuptor, la timpul corect, altfel nu functioneaza. Nu puteti pune un
cartof inainte de a praji ceapa si carnea. Trebuie sa le puneti in ordine, deoarece doar cand
sunt gata le puteti pune in oala. Este la fel si cu omul. Voi oferiti, cartofii sunt acolo, pe masa.
Este timpul sa fiti corecti si apoi vor face supa gustoasa cu ei. Asta este problema.
Oferiti cunoasterea si simtiti ca este ceva gresit? Asta inseamna ca ei nu sunt gata sa
primeasca, iar energia pe care o primesti inapoi, nu inseamna ca nu am incredere in tine, ci

doar ca in acest moment nu am nevoie de ea. Deoarece nu pot digera ce am in acest
moment. Mereu am spus asta, de la inceputul invataturilor mele.
Cand am primit mesajul ca trebuie sa invat, primul lucru pe care l-am invatat in acest
proces de la maestrii invataturilor din Univers, a fost sa nu fortez, ci doar sa le fac disponibile.
Ei sunt cei ce trebuie sa le accepte. Si nu trebuiesc fortate. Le-am spus intr-o limba foarte
simpla si oamenii tot nu le inteleg. Nu puteti spune: Te-am platiti sa ai incredre in mine, team platit sa ma iubesti. Eu trebuie sa fiu capabil sa testez, sa inteleg daca pot avea incredere
in mine insumi, ca sa pot avea incredere in ceea ce-mi oferi tu.
Si atunci daca nu pot, nu pot accepta, tu simti asta, deoarece este emotie ceea ce dai, nu
este hrana si tu simti asta si de asta devii suparata. Daca-mi oferi o supa, fizic spun: Nu
multumesc, am mancat de pranz. Dar tu te superi daca imi dai informatii din sufletul tau, iar
eu spun: Nu, multumesc! Deoarece am destul si nu mai pot digera si altele. Este acelasi
proces.
(traducere K. Tiss)

