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Conform înţelegerii pe care o am în acest moment

Cartea Sufletului

https://youtu.be/P84wpQi2Yl4

•
•

Mr Keshe - Întotdeauna am spus ca atunci când omul este pregătit, voi scrie ultima carte,
care este cea a Sufletul Omului.
Dar datorită cererilor membrilor Consiliului Universal, scrierea cărţii despre Suflet, a
început.

•
•

Asta înseamnă că Omul a atins punctul critic, pentru a se maturiza.
Câțiva oameni din fundal, au trecut prin toate lecțiile, unde s-a vorbit despre Suflet, de la
începuturi, pentru a pune totul la un loc, pentru atunci când cartea este gata.

•

Dar eu m-am gândit de această dată si membrii Consiliului Universal, au fost de acord, că
titlul cărții va fi ales de Om. Și va fi pentru prima dată, când toate rasele și limbile, vor scrie
împreună adevărul despre propria creație, că viața Omului începe cu Sufletul Omului.

•
•

Eu am pregătit patru suflete, cunoscuți ca și Mozhani, să poarte învățăturile cu ei, pe
întreaga planetă.
Cel mai probabil, niciodată nu-i veți cunoaşte pe toți, dar în ultimele 6 săptămâni, ei au fost
învățați suficient, pentru a ști care sunt pașii și cum au devenit generația care v-a arăta
omului cum să permită sufletului să se eleveze și cum să permită Sufletului să devină
întruchiparea Omului în spațiu.

•

Învăţătura că Sufletului Omului este creatorul fizicalității omului, a ajuns la sfârșit.

•

Așa cum întotdeauna am spus, misiunea mea este îndeplinită, atunci când Omul înțelege
funcționarea Sufletului său.
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•

Misterul înțelegerii Sufletului Omului, neștiind că Sufletul Omului se află în centrul creierului
Omului, în interiorul Omului, a fost înțelepciunea a ceea ce noi numim talente ascunse.

•

Acum omul știe unde este sufletul, știe cum să-l folosească,înțelege cum poate călători în
întreg Universul, fără a ucide un alt om, sau animal sau altă ființă, ci prin accesarea
Sufletului Universal al Universului.

•

Animal este "anima" (suflet in latina), Sufletele împărtășesc Câmpuri, astfel încât să se simtă
confortabil și veșnice.
Acum noi înțelegem asta. Așa cum am spus misiunea mea este mai mult sau mai puțin
finalizată.

•

•
•

Eu am pregătit patru oameni, care în timp vă vor învăța pe voi toți.
Este datoria voastră să înțelegeți că ei nu au vreo poziție mai înaltă decât a voastră,ci au
cunoștiinţe de împărtășit cu voi.

•

Sufletul Omului este creat din Câmpurile Universului, de un ordin mai înalt decât cele ale
fizicalității Omului și de aici provine înțelepciunea acestuia.

•

Și de acum încolo ne așteptăm, ca umanitatea să treacă la acțiune, și să-și utilizeze corect
Sufletul pentru a eleva umanitatea și cu ea să eleveze planeta și să călătorească în adâncurile
Universului.
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•

Vom fi fermi în procesul de învățare atât timp cât facilitățile pentru învățare sunt disponibile
și atât timp cât omul este acolo pentru a învăța mai mult.

•

Deci, cei dintre voi care doriți să participați la scrierea, în Consiliul Universal, la ceea ce eu
numesc "Penelul adevărului despre Creația Omului", acum se află în mâinile Omului.
Este pentru prima dată când colectiv, întreaga rasă umană se ridică deasupra propriei ei
creații.
În acest fel nu mai există profeți și nimeni nu mai poate pretinde nimic.
În acest fel noi împărtășim corect cunoașterea, noi învățăm corect și deoarece ne înțelegem
limba unii altora, la nivelul Sufletului Omului, ne vom comporta bine și corect.

•
•
•

•

Deci așa cum am spus, cartea "Sufletul Omului", scrierea acesteia de către Om, ca o singură
rasă a început de ieri.

•

Să vedem ce face Omul și cum poate el explica propria lui Creație, ceea ce el a creat ca și
copii ca ei să devină parte a sufletului Universului.

•

Dacă doriți să vă alăturați, să scrieți cartea, deoarece ea este scrisă de membrii Consiliului,
cei dintre voi care sunteți înțelepți, știți cum să intrați în contact cu el și să deveniți parte a
lui.

Cartea Sufletului
•
•
•

Noi vom publica aceste cărți, direct pe rețeaua Fundației Keshe.
Vom deschide o pagină pe ceea ce numim Keshe Wiki, astfel ca voi toți să adăugați la ea,
după cum este necesar, după cum trebuie să fie, după cum toți înțelegem în diferite limbi.
Deoarece de această dată noi scriem Cartea Creației.

•

Cum am ajuns să fim, și cum vom fi de acum încolo, acum când știm că adevărul este în noi
înșine.
Am văzut locuri în care se spune că ei sunt atei și nu cred în Dumnezeu.
Eu cred în Dumnezeu mai mult decât oricine altcineva, deoarece eu știu că Dumnezeu este
sufletul meu.
Eu sunt Creatorul meu. Iar Creatorul Sufletului meu este Creatorul Însuși.

•
•
•

Alăturați-vă nouă, deoarece nu contează în ce limbă scrieţi.
Vom deschide un capitol în Keshe Wiki, pentru scrierea "Cărții Sufletului".
Toate învățăturile mele vor fi ca un supliment, restul va fi scris de către Om.

•

Mulțumesc frumos.

•
•
•

