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Controlul Sufletului
https://www.youtube.com/watch?v=YETg9hgIHdA&feature=youtu.be

• Mr Keshe - Sufletele oamenilor sunt toate perfecte. Nu există  nici un suflet care să fie  
greşit, toate sufletele sunt egale.

• Fizicalitatea este aceea care ia şi filtrează ceea ce-i place, pentru propriu beneficiu, dar apoi 
nu ia nimic.

• Nu trebuie să credeţi (orbeşte)  ci să înţelegeţi că toate sufletele oamenilor create pe 
această planetă sunt egale, perfecte şi corecte.

• Emoţia este cea care creează condiţia fizică, dar când muriţi sufletul rămâne fără corp. Când 
părăseşte acest corp sufletul este independent, este liber, este egal cu celelalte. 

• Aceste lecţii încearcă să ne ducă în profunzimea sufletului şi pentru  că-l simţim şi-l 
înţelegem, ne regăsim sufletul.

• Dar fiecare dintre noi trebuie să o facă el însuşi.
• Fiecare dintre noi când ajungem în acest punct, vom deveni un far al vieţii paşnice şi odată 

cu această, milioane de ascultători care înţeleg corect, vor lumina toţi deodată pe această 
planetă.

• Este de datoria mea să o fac şi o voi face. Asta este ceea ce trebuie să facem. Nu avem altă 
opţiune. Nu avem absolut nici o altă opţiune.

• Toţi care au venit pe această planetă, de oriunde din spaţiu, au venit toţi ca să ducă omul în 
spaţiu. 

• Acum este o singură condiţie şi condiţia este foarte simplă. Toate sufletele acestei planete 
sunt egale. Nu existe suflete de regi sau suflete de cerşetori.

• Deci pentru ce ne luptăm ?
• Noi nu predicăm, ci iluminăm, astfel ca prin iluminare să vă iluminaţi şi să vă descoperiţi 

sufletul şi prin aceasta să aducem pace umanităţii.
• Tot ceea ce spunem ( nu să manifestati pe străzi …..) este să-i înţelegeţi puterea şi să-i 

iluminati pe alţii.
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• Eu am iluminat milioane de suflete şi în clipa când unul îşi vă găsi echilibrul, ceilalţi îl 

vor urma.
• Asta este treaba mea şi vă rog să veniţi să ne povestiţi cum v-aţi găsit sufletul.
• Să începem pas cu pas.
• Haideţi să descoperim poziţia sufletului nostru.
• Apoi să aflăm puterea sufletului nostru. 
• Şi apoi să începem să-l acordăm. 
• Am să vă spun cum să acordaţi sufletul vostru.
• Folosiţi inima voastră ca un canal de control. Întoarceţi-vă la lecţiile mele din secţiunea 

medicală. Înţelegeţi ce am spus.
• Sângele omului, unul este pentru fizicaliste şi altul pentru emoţii. Sângele omului este 

pentru emoţii. Partea fizică este alimentată de limfa.
• Creaţi un reactor, creaţi o pompă de alimentare . 
• Întoarceţi-vă la testul din Cinzano, avem apă care intra în sistem avem apă care iese din 

sistem, am explicat asta atunci. Acum înţelegeţi următorul pas.
• Tuburile care intra şi ies din reactor sunt sângele omului, reactorul este inima omului şi 

înăuntrul acestui reactor creăm un câmp care poate găsi câmpuri şi ajunge la 129 Tesla.
• Deci înţelegeţi un lucru, aţi găsit o pompă controlabilă pentru alimentarea sufletului 

omului.
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• Sufletul omului este ca o sferă de lumină, foarte asemănător cu lucrarea lui Tesla, când ai un 

tub fluorescent şi îl pui într-un loc potrivit şi el luminează.
• Dar trebuie să creezi un câmp între emiţător şi receptor.
• Receptorul (emiţătorul) este fluxul sângelui în inima omului, care crează controlul alimentării 

sufletului omului.
• Sufletul omului ca şi becul de iluminat, este indicatorul câmpului care este suficient de 

puternic.
• Dacă sunteţi acordaţi şi vedeţi lumina în ochii în acelaşi timp, înseamnă că becul s-a aprins. 
• Înseamnă  că aţi început să învăţaţi cum să controlaţi sufletul vostru.
• S-ar putea să nu-l găseşti, ar pute fi ca televizorul sau mobilul sub o pătură, nu ştii unde este, 

dar apelezi numărul şi dacă o faci corect, sună.
• Începeţi să înţelegeţi, începeţi cu puţin, înţelegând că GANS-ul sângelui vostru este 

creatorul câmpurilor.
• Iar pomparea, pompei de circulaţie  cu cele patru camere , care este inima voastră, este 

creatoarea acelui câmp (dinamic). Este acordorul. Începeţi să vă acordaţi până vedeţi 
lumina în ochii voştri.

• Ăsta este avantajul omului,a primit ochi, dar el se uită că să vadă (în exterior) niciodată nu 
caută să vadă ce îi aduc aceştia.

• Dacă vedeţi lumina în ochii voştri, şi o puteţi reţine încât să vă facă orbi la fizicalitatea 
vieţii, ei niciodată nu  orbesc pentru că sunt ai voştri înşivă, atunci începeţi să vedeţi în 
interiorul vostru.

• Fizicalitatea creierului nu contează.
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• Nu trebuie să orbiţi închizând ochii, trebuie să vă orbească lumina din ochii voştri care 

este atât de luminoasă încât nu trebuie să mai vezi, deoarece fizicalitatea luminii pe 
care aţi creat-o cu sufletul, arată o nouă dimensiune de recepţie a informaţiilor şi prin 
ea vă  găsiţi sufletul vostru.

• Este foarte asemănător cu atunci când apeleăm încontinuu, telefonul sună şi apoi se 
închide. Îl apelaţi din nou, până când îl găsiţi.

• Dar îl puteţi auzi, ştiţi că este pe acolo pe undeva, sună, dar trebuie să ştiţi unde este.
• Trebuie să ştim că vocea noastră atinge acel telefon, ca el să ne poată apela sufletul. 

Acesta este secretul.
• Începeţi să înţelegeţi cum să utilizaţi curgerea din inima voastră.
• Când controlaţi respiraţia creaţi o poziţie constantă şi în acea poziţie constantă este 

momentul să vă iluminaţi sufletul.
• Deoarece tot ce este în inimă este constant din mediu şi singurul lucru care merge 

continuu şi păstrează sămânţa plasmei în circulaţie este sângele omului.
• Şi acum trebuie să creaţi intenţia în suflet, pentru a servi, ca să înceapă alimentarea 

prin inimă a sufletului însuşi. 
• Să începem cu asta şi să descoperim cum putem să ne elevăm propriu suflet. Nu avem 

nevoie de nici un profet şi de nici un papă.
• Acesta este secretul.
• Să vedem cum putem găsi puterea sufletului nostru şi apoi vom descoperi adevărul.
• Pentru că atunci noi suntem totalitatea. Atunci putem înţelege totalitatea. 
• Atunci o putem schimba, deoarece odată ce ne-am iluminat pe noi înşine, cu liniştea că 

suntem aici pentru a ilumina, cu sufletul, pentru că este de aceeaşi putere, începem să 
iluminăm celelalte suflete. 
Tl  ăli
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• Planeta va fi văzută de la miliarde de kilometri, deoarece-i  va schimba culoarea.  Va deveni 

culoarea sufletului omului. 
• Vom vedea sufletele oamenilor din spaţiu. Toate se vor aprinde unul câte unul.
• Nu  va fi nevoie de cablaje pentru că sufletul omului, cum am spus, se acordează cu celelalte.
• Şi dacă mergeţi suficient de corect şi înţelegeţi colectiv şi un număr dintre dumneavoastră 

începi să o facă, nici un om nu va mai fi flămând, pentru că sufletul va hrăni fizicalitatea.
• Nici un om nu va mai simti frigul, deoarece temperatura omului va fi controlată prin suflet, 

care îşi va crea propria lui protecţie şi nici un om nu va mai fi fără suflet.
• V-am spus, că vă voi lua aşa de frumos, astfel încât să vă placă să fiţi mielul de sacrificiu al 

planetei şi al Universului, doar că nu vă sacrificăm, tot ceea ce sacrificăm este timpul, locul 
şi poziţia, pentru a fi parte a schimbării.

• Timpul este acum, poziţia este corectă şi omul să-l livreze (să-l elibereze).
• Sunt patru dintre voi care au fost antrenaţi.
• Le-am spus că nu trebuie să dezvăluie cine sunt şi ei vor deveni lumânările întregului 

proces. 
• Stau printre voi dar niciodată nu-i veţi şti.
• Dar folosiţi pentru a începe procesul.
• Foarte simplu, începeţi cu inima. Vedeţi dacă sângele inimii , care poartă fizicalitatea 

voastră, este suficient de pur, încât să vrea să se joace cu voi.
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Pozitia sufletului
• 03rd Health Teaching Workshop 2014 09 26
( https://youtu.be/h0YNF3Lh8xQ?list=PLVPBhwOYC1C0edIZlJp3kpN-CThMj1GL_&t=3748 )

(1:02:28_1:04:20)

https://youtu.be/h0YNF3Lh8xQ?list=PLVPBhwOYC1C0edIZlJp3kpN-CThMj1GL_&t=3748
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Localizarea sufletului
• Blueprint for Peace for Humanity - Day 2 - Part 1 - Monday, July 3, 2017, AM Session 

https://www.youtube.com/watch?v=g5TqhtsYJj0&feature=youtu.be&t=5942

• (1:39:00_1:43:00)

https://www.youtube.com/watch?v=g5TqhtsYJj0&feature=youtu.be&t=5942
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