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• În lumea fizicii avem foarte multe ambiguități și aceste ambiguități apoi sunt utilizate în
chimie, în biologie și apoi când mai multe celule vin împreună, în viața omului, în inteligența
și apoi în Sufletul omului.
• Vorbind despre Teoria Unificată a Câmpurilor, totul provine din câmpuri.
• Când două câmpuri interacționează, ele creează o plasmă.
• Când două plasme vin împreună, ele creează o tangibilitate, un atom, numim aceasta fizică.
• Când un atom se unește cu un altul, obţinem o molecula, numim aceasta chimie.
• Și apoi când avem un număr de atomi (H,C,N,O), încât interacțiunea câmpurilor lor a creat o
nouă dimensiune a poziționării, o numim biologie.
• Apoi, adăugând mai multe interacțiuni a mai multor câmpuri, încât ele să creeze un câmp ne
tangibil al direcțiilor și dimensiunilor, creăm ceea ce numim Sufletul omului, sau Sufletul
entității.
• Dar în toate condițiile în care au fost acestea create, individual, au puterea câmpurilor
proprii ale Sufletelor lor, chiar dacă in mod colectiv, ca entitate, au un centru comun de
operare.
• În lumea fizicii noi ne limităm în mod normal până la nivelul atomului, iar restul este
nerelevant.

Sufletul totalitaţii vs sufletul fizicalitaţii.
• În toate învățăturile, noi ne-am întors de la atomi şi molecule la câmpuri şi am completat
ciclul vieții.
• Deci luam moleculele, le separăm, le transformăm înapoi în plasme, din care creăm câmpuri,
din care, noi decidem ce să obţinem în orice punct, când se manifestă .

• Noi am devenit maeștri ai jocului şi acum înțelegem că fiecare celulă are un Suflet. Și
colectivitatea de celule creează propria lor condiție, pentru a fi interactive, propriul Suflet și
când obțineți asta, când apare un al doilea grup, care are propriul ei Suflet, înţelegem că cele
două Suflete trebuie să comunice pentru a se poziţiona, colectiv, unul în raport cu celălalt.
• În industria nucleară noi vorbim despre divizarea unui neutron într-un proton și un electron,
şi obţinem, după cum ştim, un atom de H.
• Cei doi fraţi gemeni, protonul şi electronul, au fiecare propriul centru şi centrul comun de
comandă, care le dictează existenţa.
• Această teorie este corectă până acum.
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• Dar când avem mai mulţi protoni şi mai mulţi electroni, ca în cazul C-lui, iar fiecare proton şi
electron îşi are propriul suflet, întrebarea interesantă care se pune este care electron, cărui
protron, aparţine?
• Care este perechea (protron_electron) care vine din diviziune şi este parte a acestei structuri.
• Răspunsul de la profesorii de fizică nucleară din Universitate, a fost că totul este întamplator.
• Atunci, dl Keshe a considerat că fizica nucleară se opreşte în acest punct, pentru că nu poate
fi forţat să accepte asemenea lipsă de cunoaştere.

• Dacă avem 6 protoni şi 6 electroni, adică un atom de C, dacă mai avem şi 6 neutroni ca
rezervă pentru echilibru, întrebarea foarte interesantă este, care din aceşti protoni s-ar
sacrifica, pentru ca ceilalţi să trăiască.
• Din fizică ştim că. în mijloc avem nucleul format din neutroni şi protoni iar în exterior avem
orbite. pe care se deplasează electronii care se rotesc în jurul lor şi în jurul nucleului, doi pe
primul inel şi patru pe al doilea.
• Nucleul are propriul suflet, pentru ca protonii şi neutronii trebuie să colaboreze cu forţa
câmpului din mijloc, pentru aşi găsi poziţia. Deci în mijlocul atomului de C avem sursa unui
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• Să spunem că am găsit partenerii care se potrivesc, protonii din nucleu cu electronii
corespondenţi, de pe orbite.
• Aceasta aduce o nouă dilemă lumii ştiinţei.

• Cei doi electroni de pe primul strat, trebuie să cedeze mai puţină energie dar au nevoie de o
putere mai mare a câmpului magnetic, pentru a păstra distanţa faţă de centru, pentru a nu fi
încorporaţi de nucleu.
• Electronii de pe stratul doi au nevoie de energie mai mică dar de o putere şi mai mare a
câmpului magnetic, pentru a păstra separarea, spre exterior.
• Deci nucleul central, prin sufletul său, a ajuns la un acord, o înţelegere, ca toţi aceşti electroni
să păstreze poziţia. Dar există ceva mai mult decât aceasta.
• Fiecare electron trebuie să schimbe energie cu fiecare din ceilalţi, pentru ca toţi să-şi
găsească poziţia, pentru a fi în stare să conlucreze la păstrarea întregii structuri a atomului.
• Când vorbim despre atomul de H, este simplu, este o legătură directă.
• Dar la C sunt mult mai multe direcţii, mult mai multe conexiuni.
•
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• În acelaşi timp, nu uitaţi că fiecare electron are un suflet, la fel şi fiecare proton cu care
colaborează, la fel şi câmpul energetic comun al tuturor electronilor şi protonilor (şi
neutronilor) împreună.
• În cazul atomului de H, singur, se manifestă, el însuşi ca o entitate.
• La C, nu este doar o entitate ci un câmp colectiv al mai multor entităţi, la care, câmpul centra
sufletul central, are un cuvânt de spus în raport cu toate mişcările sale.
• Legătura proton electron la H se manifestă simplu, ca fiind o entitate, dar la C, aceeaşi legătură
se manifestă ca parte, a entităţii carbonului.
• Sper că aţi înţeles, acest punct de vedere.
• Este puterea dorinţei sufletului din centru care a permis acestui electron să se manifeste, el
însuşi, în acest punct.
• Unde în acest punct (intersecţia buclei infinite), este tot electron dar dintr-o dimensiune
diferită a puterii.
• Acesta este sufletul omului ( vezi săgeata) şi în diferite puncte, se oferă, pe el însuşi, că o
manifestare fizică, hidrogen său carbon.
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• Dacă aţi înţelege mai profund întreaga învăţătură, este sufletul omului care decide unde
să se manifeste și să se poziționeze pe el însuși.
• Pentru că electronul de pe primul strat are o cu totul altă capacitate şi putere faţă de cel
de pe al doilea strat şi aşa mai departe.
• Sufletul fizicalitaţii pe care electronul îl dă întregului corp al atomului, este conectat la
Sufletul centrului însuși, care este protonul, care este controlorul poziționării.
• Deci fizicalitatea are propriul Suflet , care este conectat cu intensitatea Sufletului
totalității, cu centrul.
• Deci aceasta este fizicalitatea noastră, aceasta este dorința noastră. Aici este locul unde
ne-ar plăcea să fim, să arătăm ca și Hidrogen, sau un atom care se manifestă ca și
Carbon.
• Trebuie să înţelegeţi că dorinţa, care vă dă fizicalitatea, are acces şi este conectată cu
sufletul vostru.
• Pentru că dacă acesta (centrul) se schimbă, celălalt trebuie să se mute într-o condiţie în
care face parte dintr-un altul, şi se manifestă ca un atom de C, pentru că vrea să dea
altor 5 o condiţie de a trăi.
• Sunt două direcţii, tu te manifestă ca ceea ce doreşti să fii, unde vrei să fii, chiar dacă
sunteţi la fel, dar în acelaşi timp sunteţi întotdeauna conectaţi, la esenţa propriei creaţii.
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• Un proton are nevoie de un electron nu numai pentru a-şi confirma existenţa, ci şi pentru a
confirma că are o conexiune şi că el poate decide, prin legătura câmpurilor, că nu este nici o
strângere de mâna, nu este nimic fizic.
• Aşa sunt soarele şi pământul, şi prin rotaţia pământului în jurul soarelui, se confirmă
existenţa soarelui, dar totuşi sufletul planetei are o conexiune cu sufletul soarelui.
• Aşa sunt şi fizicalitatea omului cu sufletul omului, nu pot fi cu nimic diferite, chiar dacă
fiecare parte a sufletului omului, în partea fizică, are propriul ei suflet.
• De aceea în toate lecţiile pe care le ţin explic că fiecare celulă îşi are sufletul său, fiecare
celulă are emoţia sa.
• Acum înţelegeam, dorinţa mea, aspectul
meu fizic, este comanda mea, pentru că cu
dorinţa mea am acces, pot schimba poziţia
mea pentru a deveni parte a inelului de
carbon, ca să mă manifest pe mine însumi
ca şi carbon şi care permite şi altor entităţi
sufleteşti să aibă viaţă, său să fiu eu singur,
dar în acel câmp, totuşi, interacţioneze cu
alte suflete, care există în structura atomică.
• Acum înţelegeţi că putem explica totul, în
lumea ştiinţei, despre funcţionarea omului.
• Apoi sufletul acestui atom face plăcerea
celorlalţi atomi pentru a crea o moleculă
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•

•

Schimbaţi numele, fie soare, fie om, fie sufletul omului, fie puterea câmpului din centru, în
conexiunea de a se manifesta ele însele, crează fizicalitatea şi acea parte fizică are o
conexiune sufletească cu sufletul entităţii sale mai mari, cu câmpul mai mare.
Aşa este şi sufletul fizic al omului, din fiecare celulă, care în mod colectiv, din nevoia de
confort a existenţei, transferă cunoştinţele sale sufletului omului.

•

Iar sufletul omului, în mod colectiv, este în legătura cu sufletul mamă, care primeşte
confirmarea transferului în fizicalitate şi primeşti misiunea (job-ul).

•

Toţi ştim asta, dar nu am fost educată, în asta. Am rezolvat această problemă când eram de
12 ,13 iar la vârsta de 20 de ani, un profesor de universitate nucleară, nu a putut să-mi
răspundă.
M-am gândit că ştiu mai mult decât el şi îmi irosesc timpul.

•
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• Aceasta este realitatea creaţiei, iar cei prea fizicalişti, care doresc să aibă o confirmare că
există o legătură între dorinţa mea şi sufletul meu, acum sunt la bord.
• Acum înţelegeţi cat de mult ştiţi despre funcţionarea sufletului vostru, dar nu aţi fost
niciodată educaţi.
• Este ca şi când ai mânca clătite în fiecare zi, dar niciodată nu ai ştiut cum să le faci. Acum ştii
că ai nevoie de faină, ouă, puţin lapte şi o multă iubire, că să-l amesteci . Îl guşti, pui puţină
sare, puţin altceva, pentru a se potrivi exact cu emoţia ta. Aceasta este plăcerea de a mânca.
Acum puteţi mânca, comunica şi bucura. Acum puteţi da aceasta plăcere şi altora pentru că
aţi găsit calea de a comunica cu sufletul vostru.
• Dorinţa mea este comanda (porunca) mea.
• Acum înţelegeţi, cunosc accesul, prin emoţiile mele, care sunt elevarea sufletului celorlalţi,
în care sufletul meu este farul (lumina).
• Dar de ce nu se întâmplă astăzi? Îmi doresc pacea, dar trebuie să înţelegeţi principiul
adaptării, principiul de a fi gata să te schimbi şi să fii capabil să elevezi sufletul.
• După cum am spus, multe mişcări pentru pace au intrat într-o mulţime de probleme, dar au
ratat principalul ingredient, al clătitelor, iubirea.
• Asta înseamnă că dăruiesc clătitelor, ouălelor, laptelui, exact ceea ce au nevoie, pentru a
satisface sufletul meu, pentru a-mi da plăcerea fizică, pentru a mă bucura de ce am creat.
• Mă bucur creând pacea, este dorinţa mea, este clătita mea şi este gata de a fi mâncată.
• Asta trebuie să înţelegeţi şi nu este nevoie de încrederea în voi acum, trebuie să vă înţelegeţi
pe voi acum, trebuie să înţelegeţi funcţionarea sufletului omului la care noi avem
întotdeauna acces, dar niciodată nu am ştiut .

Sufletul totalitaţii vs sufletul fizicalitaţii.
• Aceasta este uşa supermarketului păcii şi pe fiecare raft există un singur produs: bucurie,
bucurie, bucurie; făcut exact pe gustul vostru şi al altora, că să vă dea tuturor plăcerea de a
fi parte a păcii, pentru că în acest magazin nu se vinde decât un singur produs, la fel şi în
celelalte magazine şi supermarketuri, ale vieţii umane, Pacea.
• Asta înseamnă că primesc ceea ce am nevoie, pace.
• Asta înseamnă că dăruiesc şi nu-mi pasă ce primesc, pentru că ştiu că voi avea plăcerea să
văd o parte din elevarea altcuiva.
• Acesta este motivul pentru care în constituţie se spune că nu vă fi nici o închisoare şi nici o
execuţie, ceea ce pentru cei care poartă uniformă poliţiei este de necrezut, este un vis
frumos.
• Dar poliţistul uită că am ajuns la suflet, aşa că vă trebui să-şi caute de lucru şi lucrul lui vă fi
să eleveze sufletele oamenilor, pe care îi numeşte criminali, să-i educe, să nu mai devină
criminali.
• Învăţaţi pe alţii, nu din frică ci din plăcere, timpul pedepsei şi fricii a trecut, pentru că
sufletul omului cunoaşte realitatea, pentru că acum am găsit calea spre ea, dar ia timp să
schimbi milioane de ani de obiceiuri, până nu ne decidem acum, astăzi şi apoi tot trebuie să
avem controlul, să fim responsabili pentru felul cum o facem, a motivului pentru care o
facem.
• Având pace , nu înseamnă să nu mai facem nimic, să stăm şi să ne îngraşă. Ciudat este că
mulţi din oamenii care folosesc materiale pe bază de GANS, ca alimente, pierd în greutate,
pentru că organismul îşi găseşte echilibru său şi acum ei sunt liniştiţi şi fericiţi. Ce am să fac,
am să stau 200 de ani doar să privesc?
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• Omul este interactiv şi sociabil, cu un caracter puternic social. Problema apare atunci când îl
trimitem în spaţiu. Ce facem, îi construim o fabrică pentru a avea ce face, deschidem o
brutărie, pentru a fi brutar ca să facă ceva, sau cum ne vom petrece timpul în aceste largi
spaţii, pe care le numim nave spaţiale şi pe care sperăm să le construim.
• Dar de fapt reactorul navei spaţiale este în noi, în sufletele noastre, pentru că noi am decis în
ce inel a acestui reactor să stăm şi să fim vizibili. Foarte aproape ca H, sau alături ca He, sau
puţin mai departe cu mai multe câmpuri şi să ne manifestăm precum carbon, fier, plumb şi tot
ce doriţi.
• Spaţierea este cea care acomodează mai multe câmpuri ale altora şi care ne permite să ne
manifestăm. Mai multe câmpuri ale altora devin sursă pentru viaţa fizicalitaţii noastre în
dimensiunea spaţiului.
• Este nevoie de doi electroni, pentru a deveni He şi mai mulţi pentru a deveni C. Unul este pe
post de rinichi, altul de ficat, alţii pe alte posturi şi aşa devenim un corp, modul în care dorim
să ne manifestăm în punctul de manifestare.
• La o vârstă fragedă am încercat să înţeleg cum omul se cunoaşte pe el însuşi, în lumea creaţiei.
• Nu am ştiut mult pentru că nu am înţeles cum şi unde sunt create lucrurile, acum ştim, ştim să
creăm şi creând putem avea orice ne place.
• Înţelegeţi că, acum, parte din Constituţie devine fără sens, pentru că nu conduc pe nimeni,
pentru că am orice şi nimeni nu mă poate conduce pe mine.
• Apoi nu vă mai fi loc pentru regalitate.
• Cu cât înţelegem mai mult cu atât mai mult putem rezolva problemele, enigmele vieţii.
• Şi mi se pune întrebarea, de ce vă tot învăţ despre suflet?
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• Acum înţelegeţi că dorinţa voastră este parte a sufletului fizicalitaţii voastre şi tot timpul aţi
avut acces la sufletul omului, care este sufletul totalităţii voastre, a întregii voastre creaţii.
• Problemă este rezolvată. Haideţi, să ne dorim, mergeţi în punctul în care dăruim, dorim, un
cadou pentru sufletului nostru, din partea sufletului fizicalitaţii noastre, care reprezintă sursă
totalităţii a ceea ce suntem.
• Că să înţelegeţi, este precum gravitaţia şi inerţia. Gravitaţia vine din centru pământului iar
inerţia vine din esenţa câmpurilor gravitaţionale şi magnetice ale materiei pământului.
• Cele două interacţionează, existenţa uneia care se numeşte transformarea în fizicalitatea,
confirmă limitele şi existenţa planetei.
• Aşa este corpul omului şi gravitaţia omului. Numiţi sufletul omului gravitaţie şi numiţi sufletul
parţii fizice a omului inerţie.
• Planetă le are pe amândouă şi totalitatea interacţiunilor dintre cele două dau dimensiunea
fizică a acestei planete. Aşa este şi omul.
• În totalitate dorinţa inerţiei confirmă existenţa şi poziţia planetei în acest sistem solar.
• Acum înţelegeţi, sunteţi toţi fizicieni ai plasmei şi maeştri ai sufletului. Şi acum înţelegeţi
conexiunea şi comunicarea.
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Aranjarea electronilor: straturi 1,2,3,4 complet ocupate , 5,6,7 parţial ocupate (numărul de
electroni pe strat egal cu 2n2) ; substraturi s,p,d,f; orbitali s(1), p(1,2,3), d(1,2,3,4,5),
f(1,2,3,4,5,6,7); fiecare orbital poate avea maxim 2 electroni.

