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Conform îţelegerii pe care o am în acest moment

https://www.youtube.com/watch?v=gcym1j53g2Q


Legatura cu sufletul.
https://youtu.be/NUjIDcB8iXA?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=7453

2:04:15
• Marcin din Polonia cauta o legatura cu sufletul.
• El face analogia cu un bol cu plasma pe care, daca il atingi cu degetul, produce o descarcare

luminiscenta, intre centru de inalta tensiune si punctul de pe bol atins.
• La fel, crede el, un punct (sensibil) de pe capul nostru stimulat de mana (deget) sau prin exercitiul

bancii plasmatice , ar putea realiza o legatura cu sufletul .

• Dl Keshe explica topologia creerului : partea fizica, partea emotionala si sufletul.
• Indiferent unde pui degetul, pentru a ajunge la suflet, trebuie sa traversezi campul emotiilor si

depinde ce putere a emotiiei intalnesti, bucurie, frica etc.
• Daca am putea reduce limitele fizicalitatii astfel ca cea mai mare parte a creerului sa reprezinte

partea emotionala, atunci omul poate controla totul din centru, din esenta creatiei. (sufletul). 
Totul va trece prin filtrul emotiilor iar fizicalitatea devine irelevanta.

https://youtu.be/NUjIDcB8iXA?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=7453


Legatura cu sufletul.

• Dar, intreba Dl Keshe, este nevoie sa punem mana pentru a simti emotia de 
bine sau bucurie care este in creer ?

• M. : Avand in vedere polarizarea din corpul nostru, exista o diferenta de 
potential intre dreapta si stanga, daca punem o mana pe o parte a creerului si
alta pe cealalta parte atunci vom stabili o legatura intre cele doua puncte , 
prin mijlocul creerului .(unde se presupune a fi sufletul)

• K.: Misterul si separarea intre lucrarea sufletului si fizicalitate. In fizicalitate
avem un proton si un electron, unde cel mai mare dicteaza miscarea si
pozitionarea campurilor. Operarea sufletului este diferita. Sufeltul, cel mai
puternic, se afla in mijloc si se acopera singur cu propria tagibilitate. Cu 
electronul si protonul aveti un punct de referinta, cu sufletul este totalitatea
plasmei. De fapt emotiile sunt electronii din jurul protonului, dar acopera in 
totalitate. Si unde emotia atinge creaza fizicalitatea corpului omenesc.

• Este o diferanta de potential intre cele doua jumatati ale creerului, altfel nu ar
mai exista flux. O parte a creerului are o putere putin diferita a campurilor fata 
de cealalta parte si prin emotii, sau miscarea campurilor dintr-o parte in alta, 
se obtine transformarea informatiei prin sufletul omului. Aceasta traversare, 
de la o jumatate la alta, are un punct de referinta, un punt de interactiune, 
care este existenta sufletului omului.

• Daca va uitati la pozitia si forma creerului , partea care credem ca lipseste, ca 
sa alcatuiasca o plasma intreaga, s-a transformat in fizicalitatea omului.



Legatura cu sufletul.

• Daca inversam procesul si reducem din puterea fizicalitatii, atunci adaugam la puterea
emotiilor si a sufletului. Atunci sufletul are un efect direct  asupra manifestarii fizicalitatii si
asta incercam sa invatam astazi.

• Atunci nu mai este nevoie de costum spatial. Puteti deveni unealta multifunctionala a 
Universului, in functie de locul unde esti. (cameleonul Universului)

• Trebuie sa intelegeti, cum poti folosi fizicalitatea, pentru a ajunge prin emotii la sufletul tau.
• Si atunci cum se zice: “acolo unde i se odihneste capul, acolo-i este casa”.
• 2:18:00

• Atelierul 159 al Căutătorilor de Cunoştiinţe
• https://youtu.be/n3wHcGcMH60?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=2181
• 36:20_40:46
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