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Dacă sufletul omului a creat fiecare organ, ca să-și confirme existența, dimensiunea sa fizică,
dacă putem absorbi energia Universului, prin sufletul nostru, prin sufletul fiecărei celule, atunci
nu mai avem nevoie să mâncăm. Sau consumul fizicității, este confirmarea slăbiciunii, în
structura sufletului omului, care trebuie să confirme celorlalți, în mediul său, "Eu exist și am
făcut-o". Trebuie să trecem prin această fază? Sau ajungem să înțelegem, odată ce înțelegem
adevărata esență a Creației, să devenim oameni adevărați ai spațiului. Sufletul nostru primește
ceea ce are nevoie din mediul său și, la rândul său, hrănește fizicitatea corpului omului, în orice
dimensiune, în orice spațiu şi timp, în orice punct al Universului.

Mulți dintre medici au început să vorbească, în învățăturile lor, despre suflet, evoluția sufletului și
să vadă schimbările. Dar medicul, adevaratul medic al omului, este sufletul omului. Aceasta este
în ceea ce trebuie să ne maturizăm, să înțelegem, deoarece acest suflet a dus la crearea fizicității
mele, mă pot întoarce să hranesc fizicitatea, fără a ucide altă entitate, fără a distruge altă viață,
un alt suflet.

Pentru mulți dintre voi, acceptarea sufletului, de a fi ființa interioară a existenței voastre, este o
mare dilemă. Acum, trebuie să vă deplasați la pasul următor, pentru a putea hrăni fizicitatea
omului, prin sufletul omului. Atunci nu va exista război, nu vor mai fi omoruri. Pentru că, astfel,
omul primește tot ce are nevoie, conform dorințelor sufletului omului. Acesta este următorul pas
al maturității.
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Mulți dintre Căutătorii de cunoștințe au creat apa de GANS, ca să nu mai mănânce, ci doar beau
apa. Unii dintre oameni au făcut chiar și un pas mai departe, dormind în câmpurile GANS-urilor şi
au văzut că au fost hrăniți. Dar acum, mergeți un pas mai departe, uitați-vă la realitate și
înțelegeți cât de mult nu a fost înțeles, că dacă eu sunt creatorul eu hrănesc corpul, am dus la
crearea acestei fizicalitaţi, în atmosfera planetei, așa că eu o pot şi hrăni.
În multe feluri, în învățăturile din trecut, profetul trecutului vorbește despre rugăciune, adică
despre hrănirea propriului suflet. Depunerea în banca centrală, care este sufletul omului. În multe
feluri, cum am explicat în multe din învăţături, când te rogi, este ca şi când planeta Pamant, care
a fost creata la limita interactiunilor campurilor soarelui, este apoi colectata şi se intoarce înapoi
la soare.
Ceea ce s-a eliberat, s-a depus, a devenit o stare de materie a Pământului şi apoi, în timp, se va
întoarce la el. Pentru că, dacă nu o face, nu garantează nici o existență, pentru că atunci ar fi
pierdută în spațiul Universului. Și va deveni energia celorlalte entități, a sufletului celorlalte
sisteme solare și galaxii.
Priviti spre destinația finală și apoi veti înțelege mai mult, că trupul omului nu trebuie să fie
hrănit, el primește ceea ce are nevoie. Și apoi, prin structura lui, își hrănește organele, se
hrănește pe sine, devenind independent de ceilalți. Și apoi, deveniți umili ca orice Creator. Acesta
este scopul nostru și ceea ce vom învăța de acum încolo. Deoarece în spațiul adânc, înțelegeți că
absorbiți energia din Univers, în sufletul omului și acesta în interacțiunea cu mediul său, in stare
de materie sau de câmpuri, in poziția în care vă aflați, vă manifestați şi vă hrăniți. Nu trebuie să
aștepți apă, că muriţi dacă nu există apă pe această planetă. Sau, am nevoie de mâncare, trebuie
să caut o vacă sau o carne de vită sau orice altceva, pe planeta Zus, pentru ca te hrănești cu
energia sufletului omului. Apoi, o să înțelegeți, atunci va aparea maturitatea sufletului.
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Aceștia sunt pașii pe care trebuie să ii parcurgem, acesta este modul în care ne maturizăm, să
devenim omamenii spațiului, fără nava spațiala, fără cătușele planetei Pământ, fără incatusarea
hainelor în care trebuie să ne manifestăm. Învățătura noastră trebuie înțeleasă, ca totalitate a
nevoii sufletului omului, fără a fi nevoie de fizicitatea omului. Cati dintre noi ii invatam pe copiii
nostri sa se uite in sufletul lor, sa se uite la comportamentul emotiei lor, in raport cu ceilalti? Să
fie vigilenți la energiile care sunt emise de ei, în raport cu ceilalti.
Mulți dintre voi ați făcut mai multe sticle și le-ați pus lângă ceva sau le rotiți și spuneți: "Creează o
astfel de condiție". Câți dintre voi ați stat, într-o mulțime, emitand din sufletul vostru altor suflete
și sa vedeți cum se schimbă întregul mediu? Dacă o cantitate mică de apă, a unui GANS, poate
afecta corpul uriaș al omului, vă puteți imagina cum, un container de 50, 60, 100 kilograme de
GANS-uri ale corpul omului, va interacționa cu ceilalți? Acum transformă asta la nivelul sufletului
omului. Un singur suflet poate schimba totalitatea. Dar restul trebuie să fie gata să accepte, să
primească, nu pot fi forțaţi.
Când stați afară, pe timp de noapte cu cer senin, dacă aveți înțelepciunea lumii Universului,
vedeți urme de nori, care sunt urmele câmpurilor, mergând de la unul la altul, care se întind pe
cer. Și, spunem: "Nu există nori, dar de ce există nori de câmpuri, acestea sunt ca niște canale,
acestea sunt ca râurile, ceea ce vedem pe această planetă. Aceasta este realitatea a ceea ce ne
trebuie ca să existam. Aceasta este ceea ce dorim. Asta trebuie să confirmăm?
Odată ce ne uităm la aceste râuri, din acest ocean, de pe această planetă, acestea sunt râuri ale
Universului, transferuri de câmp de la unul la altul. Noi devenim înțelepți de unde să bem, din
apele câmpurilor Universului. Am devenit înțelepți, în ce privește modul de a atinge aceste
transferuri de energie, dealungul Universului. În timpul maturizarii omului, la fel cum te duci la
râu să bei, te duci la râurile câmpurilor Universului, pentru a lua ce iti lipseste, ce ai nevoie. Și, în
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Realitatea vieții nu este doar înțelegerea fizicalitatii, ci înțelegerea totalității. Trebuie să devenim
maturi și cu cât ne vom maturiza mai repede, cu atât mai repede vom înțelege, realitatea
existenței. Acesta este procesul în care ni sa arătat calea, dar nu am înțeles-o niciodată? Am făcut
omul după asemanarea mea. Aşa ca pot şi hrăni pe om, prin ceea ce am creat. Aceia dintre voi,
care căutați să duceti mâncare în spațiu, ca să vă garantați existența voastră, acum ați devenit,
prin sufletul omului, o sursă de viață nelimitată în timp.
Este important pentru noi să ne maturizăm în această fază a Învățăturilor, pentru că trebuie să
înțelegeți că de acum încolo, cei noi care vin să înțeleagă, au nevoie de învățători pentru a
înțelege fundamentul nano-ului, GANS-urile și restul. Iar cei care înțeleg procesul nano-ului si
GANS-urile, trec apoi la pasul următor. Aceasta este continuitatea fluxului învățăturii, până când
totalitatea ajunge să fie înțeleasă.
Asta nu inseamna ca lucrezi doar cu nano-ul si GANS-ul, acum incepeti sa înţelegeţi interactiunea
campurilor, nu priviti doar la o apa de CO2, pe care o folositi şi care face asta. Înțelegeți că trupul
meu, sufletul meu, trebuie să accepte acea energie, nu ma poate forța.
Deci, eu sunt un alimentator, pentru că dacă nu dau acelui GANS de CO2 din interiorul sticlei, nu
îmi poate da ce am nevoie. Deci, eu sunt esența creației, eu creez condiția de a primi, nu ceea
ce este în sticlă. Și asta este ceea ce majoritatea dintre voi ați greşit în înțelegere. Pentru că omul
este atât de fizic încât se uită la sticluţă, dar nu se uită la urcior.
Dacă ne vom maturiza în acest proces și cu cât ne vom maturiza mai repede în acest proces, cu
atât mai ușoară va deveni întreaga învățătură. Dar ar trebui să înțelegem toate fazele ei, iar apoi
acea Unitatea de Putere Plasmatica producatoare energia electrică, pe care o cauți, stă
înauntru sufletul omului.
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• El o să vă dea lumină, vă va da căldură, vă va da mâncare și apoi ceva, pe care voi toți l-ați
ratat, poate că este timpul să-l dezvaluim? Voi toți ați așteptat sistemul Oasis, sistemul
Oasis al omului, este sufletul omului. Asta este ce a-ți pierdut. Și, prin invatare și înțelegere,
îl aducem pe om la Oază.
• Raiul, raiul promis, este punctul în care omul înțelege existența și adevărata funcționarea a
sufletului sau. Porțile raiului sunt cunoașterea functionarii. Și raiul functionează printr-un
comportament corect. Așa cum am spus întotdeauna: "Noi învățăm (predam) în multe limbi,
dar noi învățăm în limbajul sufletului omului". Depinde dacă sunteți un om portocaliu al
curcubeului, rosu sau albastru, sau verde sau orice altă culoare. Culoarea mediului, aceasta
arată maturitatea înțelegerii totalității. Cel din exterior, este mai mult de mediu, cel din
interior, este mai mult de suflet.
• Omul trebuie să se maturizeze până la acest punct, iar odată maturizat, nu mai căuta
fizicitatea sticlei, căuta câmpurile, simte câmpurile, nu trebuie să atinga câmpul. Apoi, în
multe feluri, fiecare suflet devine medicul său, dorința de sine, cum să se manifeste în orice
punct al Universului, că sa se potriveasca mediului în care ar dori să se manifeste.
• Trebuie să înțelegem, totalitatea existenței. Și, în multe feluri, în moduri mici, pas cu pas, în
peste 194 de învățături, v-am adus în acest punct. Întreaga înțelegere a tuturor învățăturilor
nu a fost despre GANS-uri, a fost pentru a arăta puterea câmpurilor, pentru a vă duce la
sufletul omului, înțelegând câmpurile care au fost create, care au dus la crearea sufletului.
• Înlocuiți sufletul cu Soarele și apoi uitați-vă la rolul pe care Soarele îl joacă, în sine şi în
structura internă a sistemului planetar. Și apoi, uitați-vă la structura sufletului, care este
Soarele, în mediul galaxiei. Apoi, vezi functionarea sufletului tău. Eu sunt Soarele, iar Soarele
este creatorul vieţii.
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Despre aceasta sunt aceste învățături și cu cât mai repede se îndreaptă rasa umană în această
direcție, cu atât mai repede obținem pacea. Pentru că atunci fizicalitatea este irelevantă, vom
concura să fim o stea mai strălucitoare și încercăm să nu fim o lumina marginala, ci vom dori sa
fim cea mai apropiată lumina de culoarea sufletului.
Frumusețea este că, odată ce sufletele încep să atingă acest punct, se amestecă și devin un
suflet. Nu uitați, creația sufletului vostru a venit de la mama, care este creația Soarelui, care în
sine a venit din crearea sufletului galaxiei și crearea sufletului Universului. Invataturile nu se
referă la un plasture, la un sistem Magrav. Invataturile sunt despre înțelegerea interacțiunii
câmpurilor, sistemul Magrav este energia sufletului omului, iar plasturele este o confirmare a
limitei fizice a acestuia. Nu puteți pune un plasture, dacă nu există fizicalitate.
Nu există fabrici, nu există universități, nu există restaurante și cu siguranță nu există temple
sau biserici în Univers. Cei care se maturizează in înțelegere, decid în ce formă și culoare ar dori
să se manifeste, în spațiile Universului. Apoi, într-un curcubeu, sunteți negru și într-un curcubeu
sunteți alb, iar într-un alt curcubeu sunteți purpuriu, portocaliu și roz. Culoarea pielii omului este
iluzia existența sufletului omului. Cum sufletul își confirmă existența, în funcție de fizicalitatea
mediului.
Maturizandu-ne in înțelegerea funcționarea sufletului, ne vom maturiza să înțelegem
funcționarea întregii fizicalitati, pentru că este atât de joasă, încât nu merită să vă încurcaţi cu ea.
Este aşa de mare consumatoare de energie, este parte din mine, dar nu are nimic de a face cu
functionarea mea. Începeți să ignorați corpul fizic și să lucrați prin câmpuri, care sunt dincolo de
fizicitate, care sunt emise de sufletul vostru. Aceasta este maturitatea timpului, în care înțelegeți
ca este un recipient pentru a contine sufletul, pentru a exista, pentru a putea emite și radia. Dar
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Mulți dintre voi ati început să faceți mașini pentru a detecta sufletele și culoarea sufletelor, şi ați
fost mulțumiți de sistemele de evidentiere a aurei omului. Nu căutați reducerea puterii (care
creaza fizicalitatea), căutați frumusețea culorilor sufletului în raport cu interacțiunea cu alte
campuri ale Universului,fie că este o un alt om,o altă ființă,o altă poziție și o altă condiție în
Univers, care permite sufletului tău și deciziei sale să se manifeste.
Nu este nevoie de cercetarea sufletului, este nevoie de înțelegerea sufletului, funcționarea lui,
existența lui. În trecut, el a fost ținut atât de departe de om, încât omul nu putea să creadă că
este în puterea lui și în posesia lui o astfel de esență puternică a creației, încât s-a despărțit de
el, ramanand la starea de fizicitate. Trebuie oare, să fac dragoste în corpul fizic, să mă bucur și să
fac plăcere unei alte fizicalitaţi? Sau, pot să fac dragoste, prin esența sufletului omului, cu un alt
suflet, ceea ce înseamnă a da necondiționat? Și apoi, deveniți iubitor de viață, deveniți creatorul,
deveniți dumnezeul, pe care creatorul l-a dat necondiționat, prin iubire.
Omul a devenit atât de fizic încât chiar și dăruirea are nevoie de o tangibilitate fizică pentru el,
pentru a confirma că a dat şi unde. Tot ce are nevoie să știe este "dau necondiționat". Nu am
nevoie de un alt suflet, în conditia fizicalităţii, pentru a-mi confirma existența, ca pot da. În
multe echipe de cercetare, continui să le confirm, "Opriți-vă sa cautaţi GANS-uri, începeți să vă
uitați la câmpurile GANS-urilor". Până când propriii noștri înțelepți din cadrul Fundației, în
secțiunile de cercetare, nu înțeleg acest lucru, veţi rămâne încurcaţi în dimensiunea fizicalităţii.
Întoarceți-vă la învățăturile din anii trecuți, vorbesc despre crearea unei nave spațiale, realizată
de cineva, o creație pe care o controlaţi ca pilot, prin suflet, controlaţi starea navei spațiale.
Acum, înțelegi ghicitoarea, acum înțelegi misterul cuvintelor. Căpitanul este sufletul omului, iar
nava spațială este dimensiunea in care sufletul decide să se manifeste.
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Predarea, în acest proces, devine atât de matură, încât mulți dintre voi vor părăsi Fundația,
pentru că este prea mult de înțeles. "Am venit aici pentru GANS-uri, pentru cancerul meu, dar nu
ştiam, că pot schimba cancerul, cu sufletul meu, cu propria mea emotie". Nu este nevoie de
medic, pentru că eu sunt medicul meu. Am creat inima, pot repara inima, dacă vreau. Sau am
devenit neputincios în a mă ajuta?
Vorbim despre încălzirea globală, vorbim despre interacțiunea chemtrails (dârele morţii) cu
corpul nostru, dar stați o clipă și priviți înăuntru. Ce încălzire globală ați creat, prin interacțiunea
sufletelor voastre, cu ceilalți și ce dîre a lăsat sufletul tău, punându-i în pericol pe ceilalți? Omul
trebuie să se maturizeze pentru a înțelege, funcționarea sufletului său, existența sufletului său,
controlul e ceea ce a creat el însuși ca materia fizică, din suflet. Atunci omul nu va ucide, atunci
omul nu va distruge. Apoi, pacea promisă va veni, pentru că sunteți in pace cu sufletul vostru. Nu
cu furtul de la ceilalți, în dimensiunea fizicității, ca mâncare, iubire și orice altceva.
Înțelepciunea sufletului este dincolo de intelegerea oricarui om. Maturitatea înțelegerii
funcționării sufletului este așa cum am spus întotdeauna: "Depinde de deschidere și de
maturitatea condiției fizice a omului, în acceptarea propriului său comportament de a fi condiția
creației. Cunoștințele de astăzi se întorc la rădăcinile creaţiei, la esența creației omului, la
Univers, la galaxii și la orice altceva. Trebuie să ne maturizăm în înțelegerea totalității învățăturii
din această dimineață. Apoi, intram în țara promisă, care este libertatea sufletului omului.
Apoi înțelegeți că acel punct esențial, de a fi corect, a fost realizat. Pentru că, acum noi suntem
responsabilii, suntem emiţătorul câmpurilor și suntem aici să dăm, nu să luăm. Și acum, am ajuns
la maturitatea esenței creației. Atunci, nu este nevoie de navă spațială, nu este nevoie de GANSuri și starea de materie. Şi prin aceasta, puteți înțelege că ceea ce aveți nevoie, puteți crea.
Dimensiunea fizicității nu va avea nici un sens, iar creatorul și starea deținerii puterii nu are nici
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Deci, nu există putere, pentru că este totul egal, sfârșitul regalității. Cum regele era cel care fura,
de la ceilalți, să dădea când îi convenea. Acum, toată lumea are același lucru, sfârșitul regalității.
Sfârșitul de a fi stăpân, așa cum suntem cu toții stăpâni ai sufletelor noastre. Învățătura de astăzi
se oprește aici, pentru că ceea ce am învățat în această dimineață, un om are nevoie de mii de
ani că să înțeleagă. Acum, priviți înăuntru și înțelegeți sufletul vostru. Înțelegeți cum ați creat o
ființă atât de frumoasă şi ați uitat să-o hrăniți, că v-au adus în stare să furați, să omorâți, ca să o
puteți alimenta cu puţin, când ea însăși este centrul Universului. Apoi, reveniţi la sufletul
Creatorului, pe măsură ce deveniți parte a Creației.
Încercați să nu o ignoraţi, încercați să mergeți în public, să stați undeva și să vedeți cum emoțiile
dvs., câmpurile dvs. pot schimba lucrurile. Apoi, deveniți acea sticlă mică de CO2, care schimbă
starea corpului uman cu o masă atât de imensă. Dacă un mililitru de CO2 sau altceva, pot
schimba durerea, în corpul uriaș al omului, sau cancerul, devii acea vaza (cu GANS) și schimbă
cancerul războiului pe această planetă.
Cauţi să vezi efectul acelei cantități mici de apă de GANS pe care l-ai creat? Dar ai uitat, că ești
60 de kilograme de GANS. Fiecare celulă din corpul tău, fiecare gram al masei corpului omului,
este în stare de GANS. Și frumusețea este că e făcută de omul dintre tine și celălalt, dintre tine și
câine, dintre tine și copilul tău (exemplul autobuzului). Încercați să radiați din sufletul vostru și
pacea va veni. Încearcă să înțelegi funcționarea sufletului tău și vei călători în Univers,
instantaneu.
Încercați să înțelegeți funcționarea sufletului şi nu veți avea nevoie de nici o încălzire și de nici o
lumină, pentru că de ce avem lumina, să avem viziunea mediului. Acum, vedeți prin sufletul
vostru, vă bucurați de frumusețea unui copac, a unui animal, a unui alt bărbat sau a unei femei
sau chiar a pietrei, pentru că vedeți totalitatea.
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Despre aceasta sunt învățăturile acestea, nu vorbim de profeție, nu vorbim de teologie. Acum,
trebuie să înțelegeți și să vă ocupaţi de sufletul vostru, care este creatorul vostru.
Și acum, înțelegi, nu trebuie să te hrănești din afară, dar poți să te hrănești în felul în care ai
hrănit creația, ca să devii tu, din interior. În acest fel, luați ceea ce aveți nevoie, din mediul
înconjurător, și dați înapoi mediului, celorlalte suflete, ceea ce aveți la dispoziție. Dar, nu uitați un
lucru: "Cu cât dați mai mult, cu atât veți primi mai mult". Aveți un centru sufletesc, dar aveți
multe suflete mici, care creează fiecare celulă a omului.
În timpul ce va veni, nu ne vom uita cum arată sistemul solar, ne vom uita la soarele, înăuntru
lui. Nu ne vom uita cum arată un om, ne vom uitam la sufletul omului. Acesta este adevăratul
punct de înțelegere. Aici este unde, am lucrat atât de mult timp, să vă aduc. Și foarte puțini
dintre voi veți înțelege, în acest moment, pentru că acum trebuie să acceptați responsabilitatea
care este: " Sunt eu, este sufletul meu și eu sunt cel care a creat. Am nevoie de un sistem
Magrav? Când eu pot crea cată energie doresc, pentru că eu port soarele în mine ".
Recunoasterea bogăției devine înțelepciunea omului. Bogăția existenței în suflet, care nu are
nevoie de nimic altceva, decât de el însuș pentru a confirma, pentru a darui. Sufletul nostru, în
realitate, trebuie să daruiasca şi să ia de la ceilalți ce nu au nevoie, astfel ca ceea ce nu au nevoie
să nu le înfunde sistemul, pentru a putea primi, pentru a exista. Acesta este scopul vieții.
Sunt aici pentru a servi, sunt aici pentru a curăța ce aveți, pentru a putea primi mai mult de la
mine, ca luand de la voi ceea ce nu aveți nevoie, vă permite să existati la fel și pentru mine.
Aceasta este adevărata esența a creației. Și, dacă te uiți, sunt mulți care există și au de renunțat
la multe , pentru că vor să trăiască. Apoi, veți primi mai mult decât dați, dar veţi da la o putere
mai mare, decât pot da ei sufletului lor.

Maturizarea în înţelgerea sufletului (2).

Atunci fizicitatea devine irelevantă. Apoi, puteți trăi în orice dimensiune, în orice spațiu, în
Univers. Pentru că ați uitat un lucru: "Am creat omul după asemanarea mea, la care omul
întotdeauna a privit la fizicitatea lui". Și aţi mai uitat: "Dacă am creat o asemenea frumusețe, care
este fizicitatea omului, pot să-l şi hrănesc. Îi pot satisface toate nevoile, prin suflet.

Atunci, trebuie să ne biciuim pe noi înșine? Trebuie să ne distrugem mediul? Trebuie să omorăm
o altă ființă, doar pentru a confirma că putem respira, puțin, pentru fizicitate? Trebuie să
schimbăm poziția. Încredinţându-ne că nu vom face nimic rău. Pentru că luăm și oferim ceea ce
avem nevoie și dăm necondiționat şi ceilalți iau ceea ce au nevoie, ceea ce le confirma existența.
Cu existența noastră, putem să le curățăm casa, într-un fel, că sa existe. Și curățând exist şi eu,
pentru le-am confirmat existența, prin sufletele lor.

Poate că învățătura de astăzi este concluzia învățăturilor? Dar are nevoie de înțelepciunea omului
ca să înțeleagă. Poate că am completat întregul cerc, unde am pornit de la materie, la nano,
separându-l de soliditate, la libertatea GANS-urilor. Și acum la radiația lor, radiatie menita a crea,
a fi alimentatorul sufletului. Acum, sufletul începe să creeze materia, în punctul creației sale, daca
este nevoie sa existe, ca prin ea, să se poate hrăni pe sine, să-și confirme existența, în propria sa
dimensiune sau, în interacțiuaine cu alte suflete și alte campuri ale existenței in Univers.
Am adus omul la poarta Raiului și acum omul trebuie să deschidă poarta.

Vă mulțumesc foarte mult pentru învățătura de astăzi. Și o las la acest moment, pentru că
omului ii vă lua mult că să înțeleagă.

