
Sufletul individual si colectiv 
 
M. Keshe raspunde la intrebarile: „Cum putem intelege sufletul personal si sufletul 

total, relatia lor? Cum putem ajunge la sufletul personal prima data si apoi la sufletul 
universal?” 

 
- Modul cum intelegeti sau cum sunteti conectati la sufletul vostru, este ca trebuie sa 

acceptati sau sa traiti cu anumite principii. Primul il reprezinta intelegerea, asa cum am 
explicat, a echilibrului intre toate emotiile omului. Nu o veti putea face tot timpul, deoarece 
in viata fizica au loc interactiuni diferite. Trebuie sa va uitati la emotiile interne, nu la cele 
fizice. 

Emotiile interne reprezinta colectia tuturor emotiilor. Si apoi, prin acelea, veti gasi 
calea catre suflet. Ce inseamna asta? Inseamna ca intelegeti ce este furia mea, ca intelegeti 
ce ma face fericit, intelegeti ce ma face pe mine productiv si fericit sexual, intelegeti ce ma 
face pe mine fericit in cunoastere, ce ma face pe mine fericit prin primirea emotiilor altora 
pt echilibrarea emotiilor mele. 

Si daca gasiti echilibrul tuturor emotiilor, atunci ajungeti la un alt punct. Si acest punct, 
este cum conectez raspunsul la aceste emotii cu locul unde acestea provin, care este 
sufletul. Este foarte simplu. Acesta este centrul si el radiaza in afara, iar acesta este puterea 
furiei tale. Aceasta putere reprezinta bucuria voastra. Aceasta putere reprezinta 
intelepciunea voastra.  

Cand aduceti echilibru in toate, veti descoperi sufletul sistemului solar si apoi veti intra 
la nivelul interactiunii campurilor sufletului si veti trai in interiorul sufletului vostru. Si apoi, 
ceea ce ati vazut, ceea ce eu numesc brate si picioare, devin irelevante, deoarece deja 
vedeti dincolo de ele. Stiti unde trebuie sa puneti piciorul sau bratul pt a nu face ceva gresit 
ca sa va repozitionati. 

Omul este trimis la scoala pt a se educa el insusi cu alfabete in diferite limbi si in 
diferite moduri de a o face. Omului nu i s-a spus niciodata ca trebuie sa mearga cu propriile 
lui emotii interioare pt a gasi limita si echilibrul si calcularea pozitiei, astfel ca toate emotiile 
trebuie sa fie intacte, in control si in contact unele cu altele. 

Deci, mergeti si gasiti echilibrul emotiilor, apoi, cu aceasta, veti intelege pozitia 
sufletului si, din pacate, problema voastra doar ce a inceput. Aceasta nu este sfarsitul, 
deoarece daca acum ati gasit sufletul, trebuie sa gasiti interactiunea acestuia, linia lui de 
comunicare, nu doar cu emotiile voastre fizice, ci si cu ceilalti. Calatoria spatiala doar a 
inceput. 

Apoi va fi necesar sa calatoriti cu fizicalitatea, sau calatoriti cu puterea sufletului, in 
colaborare cu altii din tot Universul, fara a produce o singura nava? Deoarece nava voastra 
este singurul produs care este la puterea emotiilor voastre mentinute in echilibru cu ale 
altora. Deci, cum mergem, cum incercam sa ne intelegem emotiile, puterea emotiilor 
noastre adevarate, deoarece cele mai multe emotii cu care omul se confrunta acum, sunt 
emotiile fizice. Prin maturizarea emotiilor fizice, veti descoperi emotiile interne, de putere 
interna, echilibrul dintre ele. Apoi, calea catre suflet.  

Sa nu ucizi, sa nu faci asa si asa! Acestea au toate de-a face cu fizicalitatea, deoarece 
acesta este modul in care omul trebuie sa fie adus pe linie pt a intelege ce este bine si ce 
este rau. Acum, profetul se afla in voi! Nu mai are nevoie de un mesager. Voi sunteti cei ce 
trebuie sa dati mesajul din interior, din emotiile voastre interioare, ca asa este ceea ce eu 



vreau, ca prin ea sa creez emotia care afecteaza fizicalitatea si prin ea sa creez o conditie ca 
corpul meu fizic sa se afle intr-o pozitie ca sa-si poata mari puterea, ca prin ea sa pot 
intelege si fiecare sa poata procesa cu puterea sufletului, astfel ca eu sa pot vedea 
functionarea sufletului. 

De multe, multe ori omul a ajuns in acest punct, dar a negat, deoarece trebuie sa faca 
ceva cu el, adica sa-l inteleaga. 

Va voi invata ceva. Vi l-am mai predat de multe ori, dar poate acum il veti intelege. 
Atingeti un creion, atingeti un indragostit, atingeti un copil, atingeti un ochi, atingeti o 
piatra, atingeti apa fierbinte, atingeti apa rece, atingeti norii, atingeti vantul. Mirositi … 
trandafirii, mirositi un miros urat, mirositi mancare. Vedeti un deal, vedeti o masina, vedeti 
un copil, va vedeti iubitul, vedeti apa. Diferite simturi va dau diferite informatii despre 
aceeasi entitate.  

Acum cand intelegeti, nu mai aveti nevoie de maini, de ochi. Incercati sa va simtiti 
iubitul fara sa-l atingeti, ci prin emotiile voastre, in creierul vostru. Incercati sa gustati apa 
fara sa o beti. Incercati sa tineti o piatra. Uitati-va la ea, mirositi-o, gustati-o fara a folosi nici 
o fizicalitate, ci doar in emotii si apoi vedeti-va reactiile. Apoi veti descoperi ca nu este 
nevoie de fizicalitate. Este necesara multa practica.  

Un singur om din intreaga umanitate a reusit sa o faca, sa se detaseze si sa se ataseze 
atunci cand era nevoie si numele lui fie binecuvantat, a fost Hristos. Singura data cand a 
facut-o complet, a fost pt a se salva singur de pe cruce. Si cand s-a pus inapoi impreuna, ca 
o parte care a fost eliberata, atunci cand a fost luat de pe cruce, s-a intors in fizicalitate, dar 
de aceasta data s-a intors complet. 

In acest fel va elevati emotiile. Apoi nu mai conteaza daca cel iubit este langa voi sau 
pe alt continent. Va amintiti legatura cu bunica? Si daca asta este ciudat pt voi cum sa o 
faceti, amintiti-va de portocala si de cupa de lemn. Deja ati vazut-o. acum ati inteles de ce 
ati facut-o. 

Cupa este creierul omului; iar cele patru, zinc, CO2, aminoacid si CuO2 pe din afara 
devin fizicalitatea detectarii entitatii. Asa cum v-am spus, v-am invatat totul, dar voi aplicati 
cunoasterea iar acum vedeti conexiunea. Apa este prima fiinta din creierul omului, iar 
emotia este campul din interiorul ei, care este pur si este …  

Nu stati acolo si spuneti: pot simti piatra? Eu simt piatra fara a vedea aceasta piatra, nu 
tebuie sa o ating pt a simti. Nu aveti nevoie de nervi. In acest fel limitarea nu devine parte a 
diviziunii sau puterea a lui aici, ci devine puterea emotiilor care pot traversa intregul 
Univers. 

(traducere K. Tiss) 


