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Aceasta este o plasma. Acum voi face alta, foarte, foarte ingusta. Ce se intampla?  
(Deseneaza pe tabla doua spirale si doua cercuri suprapuse pe una din ele)  

Am indepartat nivelele energetice cele mai slabe ale plasmei. Astfel, ceea ce a ramas 
sunt cele mai puternice din mijloc. Este cea mai mica, dar cea mai puternica parte a 
Sufletului. Acum intelegeti de ce Sufletul este atat de puternic. Deoarece structura 
fizicalitatii Omului, atasandu-i creierul si corpul, a indepartat tot ce era slab. 

Acestea absorb toate aceste campuri mici si slabe. Deci din aceasta cauza Sufletul 
vostru este atta de concentrat. Structura fizicalitatii este cea care forteaza pozitia 
Sufletului. Voi utilizati tot ceea ce se afla in sfera plasmatica. Daca va uitati, vedeti cum se 
schimba lucrurile.  

Acum intelegeti de ce Sufletul vostru se afla in centru. Este aceasi plasma. Cu structura 
creierului pe care am pus-o peste ea, cu structura fizicalitatii pe care am pus-o peste ea, 
noi am inconjurat-o, am indepartat toate partile slabe. Noi am extras tot ceea ce a fost 
acolo, deoarece daca va amintiti, daca va intoarceti la realitatea despre care am vorbit 
initial, este foarte simplu. 

Ceea ce aveti, era asta. Aceasta a fost hidrogenul, aceasta a fost cuprul, aceasta a fost 
aurul, aceasta a fost plutoniul. Iar acum, prin modul pe care voi l-ati ales, prin adaugarea 
creierului in aceasta, voi ati indepartat orice altceva. Apoi, ceea ce a ramas, este acest mic 
lucru in interior. 

Aceasta parte a lui, aflata la o putere mai mare, voi o numiti emotie. Iar aceasta parte 
careia i-ati dat o forma, o numiti fizicalitate si restul ei. Dar, in esenta, acum sa aveti, ati 
indepartat totul, in modul pe care l-ati vrut. 

 
 
Nu a ramas nimic altceva decat sufletul din mijloc. De aceea sufletul este mic si in 

mijloc. El se afla chiar in centru si acolo-i este locul.  
Ce vreti sa fac cu el? Daca nu-l intelegeti, ce pot face? Cum sa explic mai usor de atat? 

Apoi ceea ce se intampla, este ca nici termenul de fizicalitate nu-l intelegem. 
Acum intelegem de ce Sufletul Omului se afla in centru, de ce se afla acolo. Noi am 

indepartat toate cercurile. Noi am indepartat toate nivelele energetice joase. Deci doar 
cele mai puternice au ramas in mijloc. 



Acum intelegeti caci chiar si atunci cand am ales desenul plasmei cu trei ani in urma, 
acum intelegeti motivul. Este la fel cu o galaxie. Este la fel cu sistemul solar. In centru se 
afla Soarele. In centru se afla Sufletul Omului. In centru se afla Sufletul Galaxiei, iar centrul 
acesteia este drumul catre centrul Universului. Si deoarece aveti materiale care sunt 
gravitational si magnetic conectate impreuna, ele trebuie sa fie de forma sferica. 

Cand va uitati la creierul omului, la un RMN, vedeti cat de multa energie este absorbita 
de Suflet in acel punct unde se presupune ca acesta exista. Si atunci intelegeti un lucru: 
daca puteti elibera energiile mari spre marginile acestei gauri negre, puteti trece; deoarece 
este atat de puternic, ele trec prin tot creierul si devin o sfera a lui insusi, devine cochilia 
lui insusi. 

Si daca le puteti extinde mai mult, ele devin ca o nava, incat multi oameni care pot 
veni, care sunt de aceasi putere, ei devin ca si creierul vostru. Ei devin exact ca si ceea ce 
voi ati crezut ca este imposibil. Apoi, daca faceti asta si transportati puterea unei minti 
pasnice, unui suflet pasnic, ce vi se intampla? Nu multe! 

Acesta a fost sufletul pe care l-am lasat in centru. Acum ca ati plecat si l-ati intarit, sau 
ati eliberat puterea de un ordin mai mare din el, deoarece creierul vostru a indepartat tot 
surplusul, oricare ar fi fost acesta, iar corpul vostru il utilizeaza pt orice are el nevoie si 
atunci vedeti ce se intampla. Daca eliberati acest camp, campul de frontiera care este mai 
puternic decat in aceste puncte, acum puteti merge dincolo. Si daca-l puteti mari si sa-l 
eliberati si mai mult, atunci puteti face un cort unde aici se afla creierul, iar aici se afla 
pasagerii care se potrivesc cu puterea voastra. 

Acum puteti vedea cum sa faceti o viata din aceasta. Acum intelegem. Acum mergem 
un pas mai departe cu cunoasterea. 

Deci daca ati creat aceasta sfera, astfel ca altii de aceasi putere sa faca parte din ea, ii 
puteti schimba, deoarece au aceasi putere ca si a voastra si pe care-i acoperiti. Voi deveniti 
un om al pacii si-i faceti si pe altii sa se plimbe pe calea Pacii deoarece acum este campul 
vostru, emotia voastra, intelegerea voastra a Pacii care impinge intr-un fel limitele 
propriului vostru Suflet si-i poate atinge pe altii. 

Acum vedeti cat de simplu este. Acum ii intelegeti simplitatea. 
Este important pt noi sa intelegem cum totul, acum, este conectat unul cu celalalt. 

Acum intelegem cum toate lucrurile sunt conectate unele cu celelalte. Acesta este modul 
in care intelegem atunci cand avem un suflet pasnic: cand intelegem puterea Sufletului, 
atunci putem intelege ca Pacea vine odata cu asta. 

Aceasta este problema. Asta este ceea ce noi trebuie sa intelegem. Astfel puteti crea 
pasii pt Pace. Deoarece acum, singura problema ramasa pt voi, este... ce voi face cu 
cunoasterea? Celalalt punct pt voi este simplu. Mult mai simplu. 

O alta suplimentare care este importanta pt voi, este: “Bine, inteleg asta, dar de unde-
mi obtin energia? De unde obtin ceea ce se presupune ca obtin, pt a da; de unde provine 
energia mea? Cum extind asta? De unde provin?” Acum Omul trebuie sa invete asta! Sa 
creeze o curgere in plasma Sufletului Omului. Cum atragem campurile ce exista ca sa le 
avem pt noi, fara a le lua de la altii? 

In viata fizica noi mancam un alt animal, fie el vertical, fie el orizontal, fie un peste din 
apa. Cum putem schimba asta? Astfel, ca prin hranirea Sufletului nostru, acesta sa ne 
hraneasca fizicalitatea si sa nu mai trebuiasca sa ne atingem de nimic altceva? Nu trebuie 
sa ucidem! Deoarece atunci cand incepem sa ne hranim pe noi insine si intelegem ca 



trebuie sa omoram, nu vor mai exista soldati; va exista Pacea. Dar nu aceasta este calea de 
a o face. Trebuie sa invatam o metoda initiala.  

Nu veniti la mine sa-mi spuneti: “O, ati spus ca in acest fel noi obtinem energie; am 
obtinut-o. Ce facem in continuare?” Trebuie sa invatati cat de multa energie trebuie sa 
luati. De ce trebuie sa o luati? Motivul pt care o luati si in ce scop? Este ceea ce am spus 
ieri. Voi toti ati facut aceste gansuri, sub milioane de forme diferite. Si? Imediat: “Ce facem 
cu ele?” Doua optiuni: aruncati-le sau urmariti si asteptati. Invatati tehnica si daca este 
necesar, le utilizati.  

Am explicat asta cu ceva timp in urma. Ceea ce v-am invatat, este sa mergeti in 
bucatarie. Aveti toate condimentele, indiene, chinezesti, tailandeze, africane . Dumnezeu 
stie, din toate colturile lumii. Le utlizati de fiecare data, sau le puneti pe toate intr-un vas? 
Sau, atunci cand doriti sa faceti o mancare Indiana, voi folositi anghinare? Cand vreti sa 
faceti mancare Africana, folositi condimente Africane. Nu amestecati condimente Africane 
cu cele Italiene, cu pizza sau cu altele, pt ca nu merge; devin oribile. 

Este la fel. V-am invatat cum sa faceti toate retetele. Si multi dintre voi au venit si ne-
au spus cate diferite condimente ale cunoasterii au adus. Voi sunteti cei ce trebuie sa 
intelegeti cand si unde sunt necesare, cum sa utilizati cunoasterea acestora, dar nu 
neaparat necesar materialul acestora. 

Deci, voi ati facut aceste gansuri, ati facut toate aceste nanomateriale, ati facut toate 
aceste reactoare. Ce vreti sa faceti cu ele? Intelegeti-le si folositi-le. Nu folositi gansurile in 
fiecare zi. Nu spuneti: “Si ce sa fac?” Faceti ceva cu un scop frecvent folosit. Asa cum i-am 
spus unui tip: “Du-te si taie-ti degetul si apoi utilizeaza nano materialul asa cum am spus si 
vezi daca creste. Este decizia ta. Multi savanti au facut asta!” Ei au facut, au inventat ceva 
si apoi s-au utilizat pe ei insisi ca si soareci de laborator pt a observa ce au facut. 

V-am invatat, v-am spus, un spectru de cunostinte. Acum am adus sa va arat ceea ce v-
am invatat in ultimii ani ca poate fi facut propriul vostru corp, prin propriul vostru centru 
de forta numit Sufletul Omului. Daca ati acceptat cunoasterea, ca asa cum Soarele a ajuns, 
el a iesit si se va intoarce inapoi, iar in centru se afla asa ceva, iar apoi in procesul de 
urcare si coborare se intampla sa creeze Pamantul, Marte si orice altceva. 

Priviti; exista o diferenta intre Sufletul vostru si centru? Cum puteti ajunge sa acceptati 
asta, dar cand ajungeti la asta, deoarece nu ati stiut, trebuie sa obiectati? 

Deci daca Soarele poate absorbi campuri din diferite galaxii, din diferite medii pt a se 
extinde, pt a-si mari dimensiunea sau pt orice altceva, la fel poate si omul. Soarele are un 
Suflet la fel ca si omul. Dar el s-a construit singur intr-o structura mare, iar acum sistemul 
nostru solar este ca si un atom in structura unui urias. Sau ca celulele din structura 
noastra. Nu este nici o diferenta.  

Cand ne uitam la structura galaxiilor sau a Universurilor, toate acele stele de acolo, 
sunt acolo pt a crea o creatura, o entitate pe care noi am ales sa le numim galaxie. Nimeni 
altcineva in Univers nu le spune asa. Dar cand va uitati la functionarea lor, acestea sunt vii, 
se misca, au un inteles. De ce atunci cand vine vorba despre voi, nu mai este asa, dar daca 
sunt afara, acolo, atunci este asa? Am devenit toti rabini?! 

(traducere K. Tiss) 

 


