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Conform înţelegerii pe care o am în acest moment
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În ultimele săptămâni am făcut un pas înainte, am trecut de fizicalitate şi am intrat în
dimensiunea modului în care funcţionează universul. Următorul nivel este cum poţi lăsa un
alt suflet să vadă ce vezi tu cu sufletul tău. Şi aceasta este mai complicat de înţeles pentru
omul fizic, pentru cei care doresc confirmarea controlului.
Cum vedem dacă confirmarea a ceea ce facem, vedem şi simţim este corectă? Trebuie oare
să dovedim că în acest fel eu nu pot, nu trebuie şi nu pot fi controlat.
Oamenii doresc, de cele mai multe ori, să le arătăm pentru a dovedi, dar timpul magiilor
(minunilor) pentru a dovedi, a trecut.
Trebuie să înţelegeţi şi să simţiţi cu sufletul vostru. În trecut, era obiceiul, să li se ceară
profeţilor să arate o minune (să facă o magie). Religia şi magicienii au devenit la fel,
luaţi viaţa lui Hristos, lui Mahomed, lui Moise şi a celorlalţi, toţi care au venit pentru a ghida
omenirea, au trebuit să arate magii.
Acum magia aparţine omului, pentru a-şi găsi sufletul. Şi v-am spus de multe ori că nu vă
arăt nici o magie (minune), pentru că în univers nu este nici o magie, ca magicianul să devină
profet.
Tot ceea ce s-a obţinut în ultimule săptămâni sau luni s-a pus pe masă, pentru că nu am văzut
oameni înviind din morţi, oameni traversând oceanul fără nimic, dar ne-am iluminat cu
magia ştiinţei, cu care multe milioane de oameni pot face orice din ei.
Fiecare are potenţialul să ajungă la sufletul său, pentru a înţelege fizicalitatea ca extensie a
sufletului, aceasta este ceea ce ne separa de trecut, de magie.
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Nu este nici o înviere, nu este nimeni care să vină. Este deschiderea omului care să-şi înţeleagă
esenţa creaţiei.
Cea mai mare problemă a multor oameni din jurul fundaţie a fost aceasta : "arată-mi, arată-mi
arată-mi". Problemă se pune aşa: Arată-mi sufletul tău şi eu iţi arăt tehnologia mea. Nimeni
nu trebuie să arate nimic, dar fiecare trebuie să înţeleagă conform cu priceperea şi nivelul lui
de inteligenţă.
Este inutil să-i vorbeşti de cosmologie unui pescar, pe el îl interesează peştele şi stelele îl
ghidează unde să ajungă, zi său noapte. Trebuie să ajungem să înţelegem că trebuie să vorbim
pe limba fiecărui om, conform cu inteligenţa sa. Când învăţam în aceste ateliere, învăţam toţi
oamenii, la toate nivelurile de înţelegere şi fiecare ia conform cu ceea ce are nevoie.
Pescarul înţelege cum să aibă grije de peşti, utilizând GANS-urile din tehnologia plasmei,
creând confort peştilor, creând un mediu în care peştii să nu aibă paraziţi, un mediu în care
peştii sunt fericiţi, un mediu cu care sunt obişnuiţi.
Iar astronomul priveşte în profunzimea universului, cum poate transmuta, de ce stelele au
acea poziţie şi cum poate vedea noi dimensiuni în cunoaşterea ştiinţei cosmologice, pentru
asta sunteti aici.
Noi trebuie să înţelegem că sufletul omului este o stea, în cosmosul universului.
Dacă comparăm sufletul omului şi colecţia de 7 miliarde de suflete de pe pământ, este ca şi o
galaxie cu tot atât de multe stele.
Când ne uităm în profunzimea universului la galaxii cu sute de milioane de stele, aşa este şi
planeta Pămat, poartă 7 miliarde de stele frumoase, care sunt sufletele oamenilor şi mai
poartă multe miliarde de suflete de animale, plante şi celelalte.
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• Pentru cineva care se uită şi nu vede fizicalitatea pamantului şi a conţinutului lui, ce vede el?
Vede o galaxie cu atât de multe lumini care strălucesc fiecare conform cu puterea lor, fiecare
conform poziţiei lor.
• Pentru cel care nu vede dimensiunea fizică a acestei planete dar vede puterea câmpurilor,
suntem ca un cluster de stele, rasa umană cu fiecare suflet .
• Nimeni , de la distanţă, nu vede că acesta este sufletul unui pescar, acela este sufletul unui
astronom, iar altul este sufletul preşedintelui, toate strălucesc indiferent de statutul său.
• Aceasta este noua magie, aceasta este ceea ce trebuie să aducă, omului, noua ştiinţă.
• Când ne uităm la sufletul nostru nu vedem decât o stea între alte suflete (stele). Despre asta
sunt aceste învăţături. Nu să fim orbi la fizicalitate, dar să fim conştienţi de unde vine viaţa
fizică, ce este în spatele ei.
• Apoi trebuie să înţelegem cum interacţionează aceste suflete, căci interacţiunea lor duce la
interferarea fizicalitaţii în anumite condiţii.
• Dacă vezi sufletul omului la polul nord, unde este foarte frig si poartă blană, nu este diferit de
sufletul care traiste în Orientul Mijlociu, în căldura, sau în arşiţa din Africa, unde stă în tricou.
Sufletul nu este conştient de ce poartă pe el, el este conştient de interacţiunea câmpurilor cu
alte suflete.
• Aceasta este elevarea înţelegerii, aceasta este noua magie. Înţelegerea potenţialului propriu,
ce pot face eu, cum pot să dăruiesc, cum pot deveni o modalitate pentru elevarea altor
suflete.
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• Acesta este calea pe care am adus omul să înţeleagă nivelul următor.
• Sunt multe niveluri după nivelul sufletului omului.
• Dar dacă omul are dificultăţi în înţelegerea diferenţe dintre starea fizică a vieţii lui şi punctul
de creaţie a vieţii sale, cum vă aşteptaţi să înţeleagă paşii de dincolo de aceasta.
• Sunt multe niveluri după nivelul sufletului omului, care sunt, din nou, interacţiuni de
câmpuri de ordin mult mai mare, care încetinind şi pierzând din putere, duc la crearea
acestei seminţe a sufletului creaţiei.
• Există suflete, există condiţii, există niveluri dincolo de Unicos.
• Omul are o problemă cu vecinul lui de culoare diferită a pielii, ce să mai vorbim de
înţelegerea creaţiei Unicosului.
• Trebuie să înţelegem să nu ne împotmolim de un lucru, un cuvânt, un sistem, un
comportament, dar să vedem ce înţelegem din acel comportament, ce l-a iniţiat, care este
cauza.
• De unde începe şi unde se termină. Cum putem să elevăm pe alţii, pentru ca existenţa
noastră nu are nici o altă relevantă, decât de a servi. Nu este un sacrificiu la nivelul lucrării
sufletului, este o servitute.
• Înseamnă că m-am făcut pe mine calea ca alţii să primească mai mult, ca prin ei să am
plăcerea să fiu şi eu parte.
• Să nu consider că eu sunt motivul pentru care ei s-au elevat.
• Separarea vieţii fizice de viaţa sufletului omului va aduce o mulţime de probleme multor
oameni.
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• Noi am văzut asta în ultimele săptămâni, modul cum am interacţionat în TOGO, lucrurile s-au
schimbat dintr-o dată şi apoi s-a rezolvat, a trecut.
• Dar ce am făcut noi, ce am obţinut, ce am pus acolo? Acum această situaţie se mută în altă
ţară. Acum mergem din ţară în ţară pentru a preveni? sau vom merge la sursa care a provocat
asta. Analizaţi modelul : Revolta din Primăvara (Arabă), acum Revolta din Africa. Instigatorii
sunt aceiaşi oameni.
• Vedem problemele din Orientul Mijlociu, din America de Sud, pregătirile din Orientul
Îndepărtat, Asia.
• Dar oare de ce nu sunt probleme în casele instigatorilor? Cum de se face viaţa confortabilă
pentru ei şi ceilalţi suferă.
• Este la fel cum am spus, în urma uraganului din Caraibe, eram obişnuiti să ducem alimente ,
comprese cu GANS-uri şi altele şi am hotărât să mergem la pasul următor, să ajungem la
sufletul omului, ca el să-şi poată găsi chiar şi pacea (liniştea interioară) în timp de necaz, să-şi
găsească adăpost prin încrederea în sufletul său.
• Acum trebuie să facem acelaşi lucru. Trebuie să găsim şi să elevăm sufletele celor care instigă
aceste războaie.
• Nu este de nici un folos să-i condamnăm.
• Îi numiţi Rothschild's , Illuminati's , îi numiţi oricum, Masons, ei au trăit pe slăbiciunea
omului.
• Dacă vom învăţa şi înţelege pasul următor, înălţaţi sufletul lui Rothschild, înălţaţi sufletele
celor care se numesc, oricum se numesc, ca prin elevarea acelor suflete, care au coborât atât
de mult, să-şi vadă comportamentul greşit şi sufletul le va schimba fizicalitatea.
• Lăsaţi lupta dintre fizicalitatea şi sufletul lor, în ei înşişi , ca afară să fie pace.
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• Vedem blamarea acestor oameni de 700, 1000 de ani, pentru vina lor de 1000, 10000 de ani.
Asta înseamnă că omul nu s-a maturizat , unul care acceptă condiţiile impuse şi altul care
crează condiţiile pentru a impune.
• Elevaţi sufletele celor care se numesc regi şi regine sau altcumva. Oferiţi din sufletul vostru,
ca jenaţi de înțelegerea fizicalitaţii şi sufletului lor, ei vor pleca. S-a întâmplat de multe ori.
Dar nu a fost suficientă înţelegere din partea omului, pentru că oricum m-ai numi, pot merge
printre oameni ca egal, ca parte a lor. Eu servesc nu contează ce titlu am, sunt aici pentru a
face ca alte suflete să ducă o viaţă în pace, indiferent de unde vin şi cine sunt.
• Există în scrierile lui Baha'u'laah, binecuvântat să-i fie numele, care spune: "Va veni timpul
când nimeni nu va mai lua coroana regalităţii".
• Asta nu înseamnă că vom scăpa de regi, înseamnă că elevând sufletele acestor oameni, se
vor vedea egali cu ceilalţi. Deoarece sufletul impune, nu fizicalitatea.
• Regalitatea iese din viaţa fizică, nu există nici o regalitate la nivelul sufletului.
• Nu avem sufletul regelui Avram, sau sufletul regelui Moise, sufletul este egal şi străluceşte la
fel ca al celorlalţi.
• Asta trebuie să înţelegem, aşa trebuie să schimbăm structura lucrării noastre, să nu existe
teama de a eleva sufletele celor care au fost o ameninţare în viaţa fizică.
• Cei care instigă aceste războaie, aceste conflicte, instigă ori ce fel de conflict, sunt suflete care
sunt atât de jos, încât au nevoie de acest lucru pentru a-i confirma existenta lor.
• Un rege nu are nevoie să confirme că este un rege. O mamă, generoasă cu copii ei, nu are
nevoie să confirme că este mamă şi este generoasă, pentru că a dat viaţă şi poate proteja
viaţa.
• Deci este sufletul meu care creşte sufletul copilului meu. Eu dau din sufletul meu, prin
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• Atunci când te gândeşti la Rothschild's , Illuminati's, masons, mafia şi orice altceva, schimbă
atitudinea, ridică sufletele lor. Fi un canal, ia de unde crezi că ai în plus şi salvează sufletele
lor, pentru a pleca.
• Conflictul dintre fizicalitatea şi suflet va merge pe calea în care vor apare schimbările şi ele
vor veni foarte rapid.
• În învăţăturile mele din ultimii trei, patru ani, toţi aţi făcut teste fizice, pentru a avea
confirmarea.
• V-am arătat cum să faceţi Nano stratificări, GANS-uri, aţi cumpărat caustic şi aţi făcut nano
materiale, aţi făcut cutii şi aţi obţinut ceva negru şi aţi concluzionat că am avut dreptate, s-a
obţinut ce s-a spus.
• Sticla de Coca-Cola este pe internet de 5-6 ani, cine mai ştie, ei numesc "soluţia magică", care
de fapt este causticul.
• Pentru că oameni nu au înţeles niciodată. Am pus cunoştiinţele în GANS şi apoi l-am folosit
pentru a crea. Aţi făcut cutii pentru a confirma că este corect, apoi aţi început să vă jucaţi cu
GANS- urile, aţi făcut comprese, aţi făcut sisteme, aţi făcut Magrav-uri şi tot felul de lucruri
pentru a confirma .
• Acum trebuie să faceţi acelaşi lucru pentru a primi o confirmare.
• Faceţi reactorul sufletului dumneavoastră, reactorul schimbării, este dinamic, este făcut din
GANS.
• El vine din nano structura atomică a Universului. Toate lecţiile de la Nano la câmpurile
magnetice ale miezurilor dinamice au fost ca să vă învăţ despre omul însuşi, au fost pentru a
vă aduce să înţelegeţi, să vedeţi, să simţiţi şi să folosiţi asta acum, pentru ca este în interiorul
vostru.
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• Folosiţi sufletul dinamic al omului pentru elevarea celorlalţi.
• Dacă priviţi din altă perspectivă, când aveţi o durere, puneţi o compresă mai puternică într-o
parte şi una mai puţin puternică în cealaltă parte şi din transferul energiei dintr-o parte în
altă, ridici sau elimini energia numită durere din corpul vostru şi nu mai există durere.
• Aşa Rothschild's , Illuminati's şi restul sunt acea durere din corpul umanităţii.
• Deveniţi voi acea compresă puternică, daţi din sufletul vostru, prin transmiterea luminii,
pentru a ridica aceste stele muritoare.
• Aşa veţi deveni parte a schimbării, cauză a schimbării.
• Aţi crezut, aţi făcut GANS-uri şi miezuri şi nono materiale. Acum, aveţi încredere în sufletul
vostru, fiecare om poate să facă acest lucru.
• Aţi aşteptat evoluţia prin tehnologie, acum evoluţia este prin sufletul omului însuşi.
Testaţi-l.
• Am demonstrat puterea forţei voinţei sufletului omului în TOGO. Conflict, non conflict.
• Suntem mai puternici decât instigatorii războiului, care au tipărit şi pus în circulaţie bani de
hârtie, pentru a omorâ mai mult.
• Noi am văzut lucrarea, am văzut elevarea sufletului, am văzut că în colectiv putem să facem
schimbarea.
• Am devenit acele reactoare dinamice, am devenit acele suflete care pot eleva.
• Acum, să mergem mai departe.
• Am făcut asta cu membri nucleului fundaţiei, acum doi, trei ani. Cei 14 membri ai nucleului
funăriei când s-au decis să facă anumite lucruri, am văzut ca s-au îndeplinit.
• Acum extindem asta, la întreaga echipă a Fundaţie Keshe, din întreaga lume, milioane
dintre voi.

Testatea puterii sufletului .
• Dăruiţi, testaţi reactoarele sufletului omului şi elevaţi sufletele celor care se văd, aşa cum iam numit, căutătorii de atenţie şi putere.
• Regi, preşedinţi, capii oricăror organizaţii, ca ei să devină de nivelul vostru. Ei au nevoie de
sufletul omului pentru a se eleva.
• Şi dacă vă vedeţi pe voi atât de drepţi şi corecţi, pentru beneficiul umanităţii pe această
planetă, atunci sunteţi mai puternici ca ei.
• Înseamnă că puteţi dărui nemijlocit, iar ei primind, elevaţi sufletul lor la nivelul sufletului
vostru.
• Aşa deveniţi profeţi ai păcii. Asta înseamnă un Profet. Este omul care dă din el însuşi ca să
ridice nivelul de înţelegere şi confort a celorlalţi, prin fizicalitatea şi sufletul lor. Viaţa lui
Hristos, a lui Baha'u'llah şi Bab, viaţa celor ca Buddha şi alţii care au dăruit pentru a servi.
• Din scrierile lui Baha'u'llah: " Nivelul de înţelegere şi sufletul omului din prezent, când
ajunge la înţelegerea transmutării elementelor , atinge nivelul profeţilor din trecut."
• Cei care lucraţi în jurul fundaţiei, cei care aţi înţeles scopul fundaţiei, aţi ajuns în acel punct,
aţi trecut dincolo de acel punct.
• Acum aţi înţeles transmutarea câmpurilor care produc elementele. Deci sunteţi mai înţelepţi.
• Aţi devenit atât de educaţi în atât de scurt timp, încât nu v-aţi dat seama.
• Aţi devenit maeştrii profeţiilor, dar nu este nici un stăpân (master), este elevarea sufletului.
• Veţi înţelege unde şi cum lucrarea fundaţiei va lua formă.
• Nu este sacrificiu de sine, este înţelegerea elevări celui mai slab, încercaţi să confirmaţi
existenţa lor.
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• Încercaţi ca prin aceeaşi acţiune să creaţi o poziţie în care să aveţi puterea controlului.
• Întoarceţi-vă la lecţiile medicale la ceea ce se numeşte ''ADHD''deficit de atenţie şi
hiperactivitate
• Dacă ne uităm la oamenii Rothschild's , Illuminati's şi Masons, la ce fac ei, sunt ei copii
ADHD?
• Ei au nevoie de atenţie pentru a-şi confirma că exista şi sunt hiper activi pentru a arăta că ei
sunt acolo ca să controleze războaiele care rănesc pe alţii.
• Ce facem, nimicim copilul cu ADHD? Sau îi dăruim din sufletul nostru şi îi găsim medicaţia, ca
să înţeleagă de ce.
• Aşa că, trataţii ca pe nişte copii bolnavi. Dar aceşti copii au nevoie de elevarea sufletului nu
Omega 3.
• Pentru că aceasta vine din lipsa de încredere în ei înşişi. Sunt într-o gaşcă mai mare şi pot
controla.
• Acum înţelegeţi, are nevoie rasa umană de Vatican, Haifa sau Mecca ? Sau alte temple?
• Acum înţelegeţi de ce învăţăm în acest mod, pentru a obţine înţelegere în esenţa creaţiei.
• Facem războaie unul după altul, doar pentru ca acest copil hiperactiv să-şi confirme existenţa
lui, de a controla. Haideţi să-i dăm acea Omega 3 pentru a-l calma, să-i dăm din sufletul
omului.
• Lăsaţii să abă ei această luptă, dintre fizicalitatea lor şi sufletul lor.
• Luaţi fotografiile capilor Illuminati's, şefilor Rothschild's , şefilor Masons şi daţi-le din
sufletul vostru, pentru a le eleva sufletele.
• Veţi vedea fizicalitatea chipul lor, dar veţi putea ajunge la dimensiunea sufletelor lor, este
ca o cutie poştală.
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• Aceasta este frumuseţea noului ciclu al vieţii.
• Transmutarea elementelor, în care veţi găsi un chip şi prin el veţi ajunge la suflet şi veţi
ridica nivelul sufletului.
• Lăsaţi ca elevarea sufletelor să aducă pacea oamenilor, nu lupta.
• Lupta ia timp, ia energie şi nu face parte din atributele sufletului omului.
• Asta am început să vă învăţ în ultimele săptămâni, să folosiţi nucleul dinamic al sufletului
vostru pentru a eleva sufletul omului bolnav.
• Dar aceasta nu este o boală (obişnuită), este o cerere a confirmării faptului că ‘’eu exist’’.
• Aici intră în funcţiune această tehnologie, sunteţi din nou la începutul învăţăturilor, cu 165 de
învăţături în urmă. Cum să fac nano materiale, pentru a obţine GANS, pentru a vedea şi face
lucruri.
• Acum condiţia creaţiei nano materialului este înţelegerea funcţionarii sufletului omului. Spre
aceasta ne îndreptăm, spre aceasta ne extindem cunoaşterea, spre aceasta se îndreaptă
învăţăturile, încrederea în noi, în puterea sufletului.
• Trebuie să facem asta pentru a aduce pacea pe această planetă. Trebuie să o facem, pentru
ca văzând schimbarea, înţelegem că în următorul pas, în spaţiu, noi suntem cei care vom
face schimbări.
• Acestea sunt la fel ca testele pe care le-aţi făcut cu creioanele anti durere, pentru a le
confirma funcţionarea. Durerea este comportamentul sufletelor acestor oameni, regii şi
restul.
• S-a rezolvat problema scăpând de ţari? Un altul a venit pentru a revendica aceeaşi poziţie de
a face mai rău. S-a schimbat situaţia din Iran, scăpând de un rege? S-au adus mai multe crime
de către alţii care au vrut să ajungă în acelaşi loc.
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• Dar, odată ce se elevează sufletul, nimeni nu mai caută un loc (un post), ci devine un slujitor.
• Aceasta este logo-ul fundaţiei Keshe: ''suntem aici pentru a servi şi nu pentru a fi serviţi".
• Nu este un restaurant, înseamnă că sunt aici pentru a dărui din sufletul meu, că prin aceasta,
să elevez sufletul celorlalţi.
• Nu trebuie să mi se dea, pentru că atunci când am nevoie iau ceea ce îmi trebuie din ceea ce
am primit la nivelul sufletului, nu în dimensiunea fizicalitaţii existenţei.
• Acum, poate ar trebui să ne întoarcem în laborator şi să ne testăm puterea sufletelor
noastre.
• Apoi vom înţelege că nu va mai fi nevoie de război, pentru că nu va mai exista nimeni care să
pretindă mai mult, pentru că toţi vom avea.
• Atât de mulţi bani se cheltuie pe arme, pentru a ucide, pentru ca cei care stau la baza acestor
organizaţii să-şi confirme că au putere.

• Dăruiţi-le puterea sufletului pentru a afla că nu au nici o putere.

