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Crearea Sufletului
https://youtu.be/VAtXIKB0xag?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=8078

2:14:38-2:38:37
• Cand avem o plasmă vorbim de fizica plasmei, tehnologia plasmei.
• Când mai multe plasme interacţionează împreună , cum ar fi un electron,  un neutron şi un proton, 

îl numim atom şi interacţiunea acestor plasme se numeşte fizică. 
• Când atomii interacţionează între ei , formează molecule şi numim asta chimie.
• Când elementele, adunate împreună crează o curgere dinamică, în care deciziile sunt luate prin 

felul cum diferitele componente sunt mutate în diferite forme şi puteri, duce la crearea biologiei. 
Ceea ce numim viaţă.

• Atunci când aducem interacţiunea câmpurilor, sau ceea ce numim                                                         
biologie, în domeniul Materiei Principale (Fundamentale),                                                             
această colecţie de câmpuri ia decizii pentru toate diviziunile                                                    
biologice, şi numim aceasta suflet.

• Este independent de diviziunile biologice şi poate lua de la toate 
pentru a da la toate astfel ca în totalitate să rămână la fel.

• Când se întâlnesc oul şi spermatozoidul şi se contopesc, aduc fiecare toate informaţiile diviziunilor 
din care fac parte. Fiecare are propriul suflet. Această masă mai grea rezultată din  amalgamarea 
celor două, crează o nouă gravitaţie în raport cu supa energiilor din jur, creând un nou suflet, la 
care se adăugă ce a fost absorbit din trecut sau din lichidul intern unde supravietueste.

• Fiecare aduce propria putere, strămoşii, timpul de început, progresul cunoaşterii, mediul.

https://youtu.be/VAtXIKB0xag?list=PLVPBhwOYC1C0JreyjyFGh2h-EeymWe7yA&t=8078
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• Sufletul fiecăruia participă la stabilirea sufletului mai mare.
• Când se crează un suflet, acesta primeşte informaţii (câmpuri magnetice plasmatice) de la 

toate sufletele din mediul înconjurător. Mediul nu este reprezentat doar de amestecul de 
amalgamare (ou şi spermatozoid) dar şi de lichidul din uter, de toate sufletele din mediu 
înconjurător al casei ( mama, tata , bunica), pentru că au o legătură pe linia conceperii, şi 
prin ei de comunitate, de societatea planetei, şi apoi, pentru că a fost creat ca parte a  
câmpurilor Universului, de Comunitatea Universală şi dincolo.

• Deci sufletul nou născutului nu este dictat doar de podusul de concepţie ci de totalitate 
mediului, sufletul mamei, sufletul Pământului, sufletul Galaxiei, sufletul Universului, sau mai 
departe, pentru că este un cuib în interiorul celuilalt. Şi când  eşti în cuib eşti afectat de tot 
ce este în cuib.

• Sufletul omului, creat din interacţiunea câmpurilor şi care controlează existenţa şi 
manifestarea entităţii, copil sau orice altceva, prin puterea pe care a primit-o din interior şi 
din exterior, este conectat la Comunitatea Universală şi este conectat la Univers în totalitate.

• Orce suflet, fie peşte, fie om, fie piatră are un cuvânt de spus în structura totală.
• Acum omul ştie că sufletul este esenţa totalităţii câmpurilor din Unuvers, cu puterea de 

manifestare în punctul de apariţie.
• De aceea sufletul nu are dimensiune fizică. Dar ce ai pus în jurul lui pentru a filtra puterea, se 

va manifesta în diferite tipuri de ordin fizic. Uitaţi-vă la filtrul emoţiilor din jurul sufletrului 
omului şi vedeţi de ce ne manifestăm în diferite forme şi culori.



Crearea Sufletului
• Sufletul nu are culoare, nu are rasă, nu are nici o dimensiune şi se extinde în tot Universul.

• Pentru mulţi este greu de înţeles cum  crearea de sine a venit de la el însuşi. 
• " Eu sunt începutul şi eu sunt sfârşitul "

• Omul se crează şi se manifestă singur. Nu suntem atei, dar trebuie să devenim pentru a 
înţelege procesul că, făcând rău altor suflete , poţi afecta sufletul tău.

• Viaţa nu se sfârşeşte, îşi schimbă doar apariţia în puterea diferitelor dimensiuni. 



Structura Sufletului
https://youtu.be/V7yFefr5mT0?t=2603

43:25  - 1:35:56
• Cum am explicat săptămâna trecută, vorbind despre sufletul omului, aţi înţeles cât de puternic 

este şi cum s-a creat, din amalgamarea mai multor entităţi nu numai a două pe care le numim ou 
şi spermatozoid, ci întreaga societate ca mediu în care sufletul creat are un cuvânt de spus. Trebuie 
să înţelegem tot mai mult şi anume structura sufletului însuşi.

• Sufletul omului are o structură.
• Avem o entitate pe care o numim suflet, care filtrată prin ceea ce numim emoţii ne dă fizicalitatea. 

Trebuie să fie anumite puncte unde, sufletul însuşi, conţine parte din reprezentarea fizicalitatii.

• Lumina este întotdeauna albă, filtrul pe care îl pui în faţă dictează culoarea. În esenţa culoarea pe 
care o absorbi este încorporată în lumina însăşi, altfel nu ar putea să se manifeste în fizicalitatea 
pe care o doreşti.Ceea ce trebuie să înţelegem este că această entitate pe care o numim suflet 
trebuie să aibă o structură în sine, care, înţelegând cum funcţionează, se manifestă în fizicalitatea 
omului.

• Filtrul este Pământul, este condiţia de pe această planetă.
• Dacă pui un filtru galben, lumina, care este albă, ţi se va arăta galbenă în cealaltă parte. Dar ca 

structura internă a fizicalitatii, trebuie sa fie ca şi lumina albă, unde această fizicalitate primeşte 
informaţii şi interacţiuni cu alte suflete şi spunem ca în acest mediu vreau să arăt aşa. Dar dacă vin 
în alt mediu, cu o culoarea diferită a filtrului, mă manifest aici, la fel dar cu o altă înfăţişare (un 
braţ şi mai multe  picoare).  

https://youtu.be/V7yFefr5mT0?t=2603
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• Filtrul este mediul manifestării prezentării care este dependentă de puterea  filtrului.         

Înţelegeţi că în interiurul structurii sufletului omului există fizicalitatea omului, intenţia prezentării 
şi manifestării lui în punctul fizicalitatii.

• Ce se întâmplă dacă sufletul are, sau există în interacţiune simultană, cum el radiază în diferite 
direcţii, cu diferite filtre şi se infatisaza şi ca o altă entitate.

• Putem exista în diferite dimensiuni, conform cu stabilirea puterii filtrului entităţii pe care o 
reprezentăm ? Răspunsul este da.

• În structura fizicalitatii, filtrul ne permite să fim văzuţi de noi, ca şi putere, ca oameni.
• În acelas timp, suntem parte a sufletului  planetei, împreună cu celelalte entităţi, în mod colectiv. 

Şi apoi toate stelele, toate planetele, toate entităţile din galaxie reprezintă fizicalitatea galaxiei. 
Galaxiile sunt printre cele mai frumoase reprezentări ale existenţei fixicalitatii.

• În pozele pe care le vedem, luate cu noile dispozitive de investigare a spaţiului, nu vedem galaxii 
cu mâini şi picioare, dar vedem interacţiunile de câmpuri. Aceasta este existenţa dimensiunii 
nonfizice, aceasta este viaţa entităţii, 

• Ochii omului nu pot vedea graniţele fizice, dar dacă am avea puterea câmpurilor galaxiei, am 
putea vedea braţele, picioarele, frumuseţea, cum respiră.

• Nu este nici o diferenţa în ordinea creaţiei Universului. Înţelegerea proporţiilor, condiţiilor, puterii, 
cum o entitate se manifestă, ea însăşi.

• În sufletul omului există totalitatea structurii manifestării entităţii în dimensiunile Universului. 
Este dependenta de filtru şi de observator.

• Dacă sunt orb la culoarea albastru, nu contează dacă pui un filtru albastru, nu voi vedea nicodata. 
Dar nu înseamnă că soarele, care radiază aceast câmp, nu există.
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• Dar, poate aş putea să văd acelas lucru, cu acest filtru albastru, dar în spectrul verde, şi 

atunci ai şase mâini şi două picioare.
• Omul trebuie să ajungă să înţeleagă jocul câmpurilor, nu tangibilitatea fizicalitatii. În spaţiu 

vom trăi în dimensiunea câmpurilor noastre, nu a fizicalitatii noastre. Fiinţele Universului vor 
vedea ceea ce numim aură, pentru că limitele fizicalitatii nu există pentru ele.

• Ele văd conform cu filtrele lor, cu puterea lor de a vedea. Totalitatea, la puterea dată de 
numitorul comun, creat de aminoacidul de  pe această planetă, dictează cum vom fi văzuţi în 
adâncul spaţiului. Ele nu vor vedea fizicalitatea noastră, cum este aici, ele vor vedea puterea 
sufletului nostru. Şi prin intermediul puterii sufletul ele văd propagarea şi puterea vieţii, care 
sunt intenţiile, ce vrem să facem, ce cerem şi ce dăm şi cum ne place să fim văzuţi. 

• Sufletul omului în esenţa este omul. Dacă porţi un costum, sau porţi bikini, sau un tricou, 
asta nu schimbă persoana din interior, este aceeaşi. Filtrele sunt hainele, cum te manifeşti pe 
tine însuţi în exterior. Pelea omului este acelas lucru, acelas filtru, conform mediului de pe 
această planetă. Dealungul timpului, în milioane de ani, cum am văzut puterea s-a redus, în 
atât de multe direcţii încât dimensiunile animalelor au devenit din ce în ce mai mici.

• Când filtrul era de o putere mai mică , câmpul magnetic era mult mai mare şi permitea 
existenţa unor entităţi mai mari, arbori mai înalţi, dinozauri şi alte creaturi.

• Pe măsură ce ne  apropiem de centrul de absorbţie, gravitaţional, al sistemului solar, 
câmpurile se condensează, datorită presiunii soarelui şi forţează crearea de entităţi mai mici, 
animale mai mici, o climă diferită.

• Procesul este foarte încet şi planeta se adaptează la el, dar în esenţa, sufletul planetei este la 
fel.
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• Aşa va fi şi sufletul omului încă de la început.
• Frumuseţea constă în a înţelege procesul, nu încercaţi să-l memoraţi său să-l reproduceţi. Vedem 

cum mulţi oameni încearcă să producă diferite GANS-uri şi prin ele să obţină diferite dimensiuni, 
dar în realitate, nu există altă dimensiune decât cea pe care o vor ei să fie.

• Ne pictăm şi ne decorăm corpul nostru, purtăm diferite haine pe corpul nostru, pentru a ne arăta 
fizicalitatea. Aşa este şi sufletul omului. 

• Structura internă a sufletului nostru este foarte simplă. El conţine toate informaţiile şi 
conexiunile cu toate dimensiunile. El decide cum să se manifeste, el însuşi, în conformitate cu 
mediul şi ce are nevoie în acel mediu, pentru următorul pas în ciclurile evoluţie sale.  

• De ce cineva este scund, cineva este înalt, alţi au diferite culori ale ochilor, de ce ne compotam 
diferit pentru a atrage atenţia celorlalţi? Modul cum ne comportăm izvorăşte din nevoia sufletului, 
din funcţionarea structurii sale interne, pentru fiecare entitate.

• În tehnologia plasmei nu avem de a face cu un O şi doi H , ci adăugăm plasma  pe frânghia 
( coarda ) totalităţii plasmei. De aceea de la începutul învăţăturilor am continuat să tot desenez 
acest lucru:                                       

• Acum înţelegeţi.

• Acesta este copacul vieţii Universului,  plasme de puteri diferite se atasaza de el.
• Acesta este ARN -ul Comunităţii Universale. Aceasata este AND-ul, este structura sufletului 

însuşi, unde fiecare plasmă se (potriveşte) acomodează conform cu puterea ei şi se poziţionează 
corespunzător
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• În chimie ai un O şi doi H şi numeşti asta o moleculă. În tehnologia plasmei şi 
în înţelegerea creării plasmei, fiecare se agată de un câmp central de puterea 
numitorului comun, ocupând diferite poziţii şi cu aceasta decid cât de strânsă 
sau cât de deschisă să se arate această manifestare. 

• Deci structura sufletului omului în interior este foarte asemănătoare cu 
desenul ADN- ului umanităţii, pe care omul îl înţelege acum. Dar în loc să aibă 
aminoacidul acestei planete, el are aminoacidul universului.

• El are legătură cu orice din structura lui, similar cu un punct din lanţul ADN, 
care ocupă o poziţie puţin diferită şi spunem că este moştenire genetică în 
ADN, sau ARN când omul va avea mai multe cunostiinte şi nu se va uita doar la 
fizicalitatea discului (ARN-ului).

• Dacă aţi înţeles aceasta, atunci vă explicaţi poziţia Consiliului Universal şi Consiliului Mondial, în 
care mulţi dintre noi, cu diferite frumuseţi, conform puterii lor se vor ataşa de aceasta, formând 
un ciclu al aceluias punct cu mai multe cicluri. 

• Structura sufletului fiecărui om este compoziţia totalităţii sufletelor care sau adunat să creeze 
acel suflet. Deci avem, ceea ce se numesc, diferite informaţii în structura fizicalitatii, ADN şi avem 
acelas lucru, diferite puteri de câmpuri plasmatice în structura sufletului omului. Dar unele, 
conform poziţiei, trebuie să se păstreze, pentru a alimenta mediul de unde au venit, mediul cu 
care sunt în pace. Deoarece evoluţia este acceptarea condiţiilor de mediului, în prezenţa filtrului 
mediului, conform cu ceea ce este disponibil din lumina sufletului omului. 

• Procesul trebuie să fie înţeles şi apoi, în interacţiunea câmpurilor, şira spinării, însăşi, din centru, 
este ARN-ul , care este numitorul comun, canalul energiilor tuturor celorlalte entităţi din Univers. 
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• Puterea colectivă a plasmei, a totalităţii unei asemenea 

structurii este conexiunea acesteia cu alte structuri din 
Univers. Şi apoi, în mod colectiv, fiecare suflet, însuşi,
devine ceea ce am văzut înainte.

• Acum, acesta este sufletul tău, acesta este al meu, sufletul altora …
Împreună facem plasma acestei planete, împreună cu peştii, 
pisicile, şoarecii,etc. Şi din interacţiunea totalităţii arătăm ca o 
planetă, aşa ne place să fim văzuţi, ca o planetă albastră.
Pentru că noi suntem aceea, care ne manifestăm aşa cum dorim. 
Pentru că prin culoarea albastră, ca şi florile, dorim sa atragem, 
anumite insecte, anumiţi fluturi. 

• Manifestarea culorii, acest albastru, pentru noi reprezintă cât de frumoşi suntem, veniţi să ne 
vedeţi.

• Ce faceţi când vă plimbaţi printr-o grădină şi vedeţi o floare frumoasă în mijlocul ierbii ? Vă duceţi 
să vedeţi cum miroase, cum arată, cât de frumoasă este. Ea îşi arată frumuseţea ca să-ţi atragă 
atenţia, aşa este şi planeta Pământ în Comunitatea Universală.

• Culoarea planetei este manifestarea: noi suntem aici, veniţi să ne priviţi. Şi este un albastru atât de 
minunat încât toţi vor să vadă. Şi apoi vin să miroase să guste, să devină ( şi au devenit ) parte a 
structurii vieţii acestei planete, să se bucure de frumuseţea sa.

• Acum înţelegeţi că am promovat şi răspândit, dealungul Universului, frumuseţea de a fi aici. 
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• Şi puneţi-vă o simplă întrebare, când mai mulţi oameni se plimbă într-o grădină şi dacă aici este o 

floare frumoasă , credeţi că nimeni nu se va apropia să o admire, să o miroase? 
• Atunci înţelegeţi că entităţile, care au venit să admire această planetă albastră, au devenit parte a 

ei. Şi aşa cum facem noi, când vedem o floare frumoasă şi îi luăm seminţele, pentru a duce 
frumuseţea ei unde mergem, aşa sufletul omului, de mult timp, s-a raspandid în tot Universul, fără 
ca omul să ştie. Ei nu au luat fizicalitatea omului ci sufletul omului şi frumuseţea sufletului 
planetei, pentru a o răspândi. Nu este nici o diferenţa la nivelul creaţiei.

• Şi dacă omul gândeşte că acum pleacă pentru prima dată în spaţiu, cu sufletul ,aşa cum predăm 
acum, este departe de adevăr.

• Încă de la început când a apărut această planetă albastră, şi chiar înainte de a fi albastră, a atras 
mulţi pasageri ai universului, car au luat la întoarcere ca suvenir, sufletul omului, nu fizicalitatea 
lui.

• Poate acum înţelegeţi de ce am stabilit Consiliul, pentru acele suflete răspândite în Univers şi 
pentru care a venit timpul unei linii de comunicare.

• Pentru unii dintre dumneavoastră este poate departe de ce va-ţi putea imagina, dar aceasta este 
realitatea existenţei în Univers.

• Sunt mulţi dintre noi, care au fost în spaţiul Universului, care s-au întors şi au adus suveniruri cu ei 
şi trăiesc alături de partea fizicalitatii omului, trăiesc de sute de mii de ani, fără ca noi să ştim.

• Întotdeauna drumul a fost în ambele sensuri , dar acum este şansa ca sufletul acestei planete, în 
totalitate,  să aleagă dacă doreşte să călătorească în Univers.

• Cei dintre voi care vor face parte din programul MOZHAN , vor afla că singura restricţie de a zbura, 
este restricţia înţelegerii funcţionării propriului suflet, nu fizicalitate motoarelor sau miezurilor.

• Cunostiintele despre transportul spaţial va fi împărţit pe două nivele. Nivelul fizicalitatii şi nivelul 
sufletului   Dl Keshe va preda zborul prin suflet iar Armen va preda în domeniul fizicalitatii
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• Voi decideţi dacă doriţi să vă deplasaţi, cu maşina, cu măgarul sau cu avionul. 
• Trebuie să înţelegem tot mai mult despre structura sufletului, în raport şi cu alte suflete.
• Până acum am fost copii în curtea grădiniţei, am fost hrăniţi, am fost îngrijiţi, acum am devenit 

copii care decid ce mâncare le place, nu cea pe care o au în faţă, ce haine să poarte, nu ce au ales 
alţii să îmbrace. Acum trebuie să înţelegem cum ar dori umanitatea să se manifeste în 
Comunitatea Universală. Şi apoi, în mod colectiv, ca sufltet al Comunităţii Universale, noi decidem. 
Nu uitaţi că şi peştii au un cuvânt de spus. Trebuie să înţelegem că este vorba de totalitatea 
sufletelor entităţilor care sunt conectate cu legătura aminoacidului acestei planete, animale, 
plante, apă, pietre. Până şi pietrele au aminoacid, ceea ce omul nu a înţeles niciodată. 

• Devenim mai înţelepţi şi cam la fel ca şi cu secole în urmă, când nimeni nu a fost atunci să ne 
explice functonarea diferitelor părţi al corpului, inima ,ficatul, plamanii, creerul, şi restul, acum 
deschidem anatomia sufletului omului şi trebuie să înţelegem ce depozitează, ce avem nevoie de 
la el pentru a da ce este nevoie, pentru a ne manifesta în dimensiunea fizică.

• Acum înţelegeţi că începem să devenim cameleonii sufletelor noastre în dimensiunea fizicalitatii 
punctului de  observare, cum dorim noi.

• Sufletul trebuie să se arate ochilor în toată frumuseţea sa pentru a se hrăni cu ceace îi lipseşte, 
pentru că este jocul celui mai puternic care alimentează pe cel mai slab. Slăbiciunea din suflet se 
manifestă printr-o fizicalitate care atrage pe cel mai puternic, prin culoare, formă, frumuseţe etc., 
pentru a se echilibra.

• Dacă aţi înţeles cum descongestionăm de energie un cancer, cum ridicăm emoţiile cu o altă 
energie, înţelegeţi cum corpul nostru se manifestă, el însuşi, în culoare, în formă, în orce altceva 
(aceasta este ce am nevoie să fiu, să atrag o insectă sau sute de insecte). 

• Cu cât sunt mai slab, cu atât am nevoie mai mult ca să mă elevez, cu atât mă fac mai frumos, ca să 
atrag mai mult, pentru a mă echilibra cu ceea ce am nevoie pentru a mă eleva.
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• Acum înţelegeţi, când vedeţi o pasăre nemaipomenit de frumoasă, că intenţia şi culoarea este 

pentru a atrage altele, pentru a-şi hrăni sufletul. Nu vă uitaţi la fizicalitatea hrănirii păsării.
Voi o vedeţi odată, dar ea a fost văzută de multe  alte păsări şi alte vietăţi. 

• Dacă aţi înţeles aceasta trebuie să redefinim cuvântul dragoste (iubire). Ce este iubirea, de ce dăm
şi de ce cerem? Iubirea este filtrul emoţiei sufletului care, dăruind primeşte înapoi şi se 
echilibrează cu mediul.

• Când spui "te iubesc" nu este doar un cuvânt, pentru că acest cuvânt vine din sufletul omului şi 
este orb acela care nu vede. Şi când nu vezi, auzi şi se cheamă eşec, pentru că nu vrei să 
împărtăşeşti, nu ai învăţat că trebuie să dăruieşti pentru a primi şi cu cât dai mai mult primeşti mai 
mult. 

• Iubirea înseamnă: aceasta este cât pot să dăruiesc, aceasta este cât de mul sunt pregătit să 
primesc. 

• "Nu pot să vă învăţ mai mult până când nu veţi deveni înţelepţi şi veţi înţelege funcţionarea 
sufletului vostru."

• Încercaţi să înţelegeţi că nu trebuie să vă uitaţi la dimensiunea fizică, utati-vă la suflet ca la o 
lumină care duce la manifestarea fizicalitatii, pentru că în spaţiu, de acum înainte, acesta este 
punctul vostru de referinţă nu fizicalitatea.

• Nu este nevoie de nici o navă spaţială, pentru că nava spaţială este sufletul omului şi navigă cu 
puterea câmpurilor, nu cu vântul fizicalitatii.

• "Cuvintele pe care le-am spus în această dimineaţa, pentru mulţi, poate 99%, nu înseamnă nimic, 
pentru cei care sunt orbi  faţă de adevărul creaţiei. Dar cei care au fost atinşi de ele, îşi vor eleva 
sufletele şi cu ele vor deveni parte a Comunităţii Universale în timpul ce va veni."
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Pace, nu este un cuvânt, este un filtrul pentru echilibrare, ca fiecare să fie într-o poziţie confortabilă 
să poată da şi lua aşa cum doreşte şi cât doreşte şi nu mai mult. 
Când vorbim despre pace, lumea crede că asta înseamnă că nu mai sunt arme, gloanţe, cuţite. Este 
timpul să înţelegem că pacea, în limbajul universal, este ajustarea diferenţei de distanţă dintre entităţi 
pentru a dărui  şi primi atât cât au nevoie, dar cu garantarea supravieţuirii.
Nu am venit aici pentru a învăţa cum să facem energie, sau cum să facem GANS-uri pentru diferite boli, 
sau sa facem materiale. Toate acestea au fost momeala pentru acele suflete care caută să înţeleagă 
dacă timpul maturizării sufletelor a sosit. Omul trebuie să facă pasul.
Visul omului de a deveni om al spaţiului, este mai întâi să devină om al planetei, al intregei planete, ca 
împreună cu ea să devină parte a spaţiului.
Poate că sunt prea departe de mulţi dintre voi ca să mă înţelegeţi, dar sper că am reuşit să transmit 
omului, mesajul Comunităţii Universale, prin sufletul său, că este timpul să înţelegem că suntem  deja 
parte a structurii, voi aţi fost orbi la aceasta, voi aţi creat filtrul şi aveţi capabilitatea să vă 
manifestaţi, voi înşivă, în călătorii, în orice dimensiune, cât de departe şi cât de mult doriti. 
Cu cât dai mai mult cu atât primeşti mai mult, ca să te elevezi, cu cât dai mai puţin cu atât primeşti mai 
puţin şi asta este stagnarea  omului. Binecuvântate sunt acele suflete care înţeleg. Căci ele se vor eleva
Acum, pentru prima dată înţelegem că structura sufletului omului, este fizicalitatea în dimensiunea 
manifestării, dar la o scară mai mare, este o colecţie de  interacţiuni de câmpuri plasmatice a altor 
suflete, care au creat acel suflet. Aşa spunem că avem gena strastrabunicului, purtăm energia sufletelo  
care ne-au creat şi  de aceea,   ne putem conecta cu unchiul pe care nu l-am văzut nicodata, pentru că 
genetic , cum vreţi să spuneţi, sau prin câmpuri plasmatice este parte din noi. Pentru că el însuşi a crea  
acel lanţ în  gena aminoacidului omului, în ADN. 
Putem învăţa decenii sau secole, dar dacă sufletul nu este gata să recepţioneze, este doar un frumos şi 
dulce cântec de lebădă. 



Structura Sufletului
• Trebuie să învăţăm mai mult pentru a deveni mai detaşaţi de fizicalitate, de fapt nu trebuie decât 

să mutăm filtru pentru ca fizicalitate să fie acolo unde dorim noi, pentru că nu contează cât de 
puternic este soarele, într-un punct sau altul se va arăta, la nivelul lunii, la nivelul lui Saturn, sau la 
graniţa câmpurilor plasmatice, la suprafaţă lui.

• "De multe ori am spus: îmi este ruşine că sunt în corpul omului. Pentru că filtrul care s-a creat 
pentru mine, ca să fiu în această manifestare, îmi aduce suferinţă. Asta înseamnă că nu pot să dau, 
când dau nu este luat, de aceea sunt frustrat, dăruiesc şi nu este primit, prin câmpurile pe care le 
dau, care sunt pentru pace , pentru iubirea acestei planete.

• Acum pentru cei care spun, de ce ţi-e ruşine? ruşinea vine din faptul că risipesc prea multă 
energie, dăruind atât de mult şi văzând că oamenii nu iau destul, pentru că lor le place să stea în 
dimensiunea fizicalitatii şi aceasta este o pierdere de timp, de energie şi într-un fel, din sufletul 
meu. Dar, pe de altă parte, dacă te uiţi, merită. Mulţi se schimbă şi pe măsură ce adăugăm 
(cunostiinte) mulţi alţii se schimbă. Nici un sistem nu a reuşit să atingă atât de mulţi oameni , în 
aşa scurt timp , ca această fundaţie. "

• Cei care crează iubire, care crează plăcere, care crează confort pentru alţii, îşi găsesc pacea 
interioară, pentru că primesc mai mult şi înţeleg mai mult, pentru că primesc mai mult, şi se 
iluminează.

• Începeţi să priviţi în structură sufletului vostru, să aflaţi ce poziţie sa luat pentru a vă manifesta în 
această formă fizică şi de ce. Fizicalitatea nu este doar corpul, ochii, culoarea pielii, este şi 
activitatea emoţiilor omului. Când vrei să te schimbi, soarele este la fel, filtrul trebuie înţeles. Vei 
putea vedea transmutarea întregii tale structuri când intri într-o nouă dimensiune. 

• În viitor omul va vedea ceva foarte ciudat: https://www.youtube.com/watch?v=iEb-
zzP2AH0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iEb-zzP2AH0&feature=youtu.be
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