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• În ultima perioadă mergem tot mai mult pe calea înţelegerii sufletului
omului, pentru a cărui funcţionare suntem responsabili.
• Trebuie să înţelegem că avem două linii de viaţă, una fizică şi alta prin
intermediul conexiunii emoţiilor noastre, prin sufletul fizicalitaţii noastre,
prin sufletul omului, care este creatorul omului.
• Această separare a fost menţinută ca un mister şi pentru a le uni omul a
creat diferite căi de credinţă. Acum omul înţelege că el însuşi este calea
credinţei, el hotărăşte conexiunea fizicalitaţii cu alte suflete.
• Carolina are un frumos tricou pe care scrie: Am fost ateu, până am aflat că
sunt Dumnezeu !
• Trebuie să aflăm mai mult despre cealaltă parte a vieţii noastre, care a fost
aproape de noi, dar la care, noi înşine, ne-am negat accesul.
• Cuvântul iubire vine din existenţa sufletului omului, care este un dăruitor
şi din interacţiunea a ceea ce dăruieşte, cu mediului său, creează
manifestarea fizicalitaţii omului. Nu există un iubitor mai mare ca sufletul
omului, nu aşteaptă nimic şi dăruieşte continuu, oferă necondiţionat. Noi,
punem condiţii şi restricţii sufletului. Cum să se manifeste, cum să arătăm,
ce culoare să avem părul , ochii, pielea, cât de inteligenţi să fim.

Atelierul 199 al Căutătorilor de Cunostiinţe
• Dar, sufletele oamenilor sunt toate la fel, radiază la fel, iar în înţelegerea şi
evoluţia sufletelor, toţi suntem la fel.
• Fundaţia Keshe se bazează pe o tehnologie spaţială şi dacă ne uităm la
celelalte agenţii spaţiale, ce fac ele? Petrec mulţi ani pentru a antrena,
evalua şi selecta câţiva astronauţi, care să meargă în spaţiu şi să facă un
lucru foarte restrâns, de 10 minute, pentru care repetă şi repetă, afară sau
în bazine cu apă, pentru a executa perfect, pentru a nu pierde şurubelniţa în
spaţiu, când schimbă ceva.
• Dacă ne antrenăm atât de mult, pentru a duce fizicalitatea în spaţiu, pentru
a schimba un panou, vă imaginaţi acum cât ne va lua pentru a instrui omul
să înţeleagă cum să-şi antreneze sufletul. Această deprindere nu va veni
peste noapte, trebuie să înţelegem funcţionarea sufletului. Să înţelegem
cum fizicalitatea şi emoţiile noastre, interacţionează cu sursa existenţei
noastre, care este sufletul nostru.
• Nu va fi un lucru uşor, pentru că până acuma am lăsat aceasta în seama
oamenilor religiilor, care au căutat să constrângă şi controleze prin pedepse.
Acum nu mai este nici o pedeapsă, dar noi va trebui să permitem fizicalităţii
noastre să se comporte în concordanţă cu sufletul nostru, cu esenţa creaţiei
noastre.
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Atelierul 199 al Căutătorilor de Cunostiinţe
Dar pentru aceasta, o mulţime de lucruri pe care le ştim, o mulţime de
înţelegeri pe care le avem, acum au nevoie de conexiuni. Şi vom spune: am
ştiut, ştim, avem puterea şi înţelegem.
Am fost obişnuiţi cu transportul fizic al corpului nostru cu diferite mijloace de
transport, de la măgar la avion, acum învăţăm transportul corpului nostru fizic,
cu sufletul omului. Aceasta este o schimbare uriaşă. Trebuie să ne antrenăm, să
antrenăm sufletele noastre, cum să folosim esenţa creaţiei pentru a crea
mişcare şi manifestare pentru noi.
Mulţi se vor îndepărta de fundaţie, pentru că nu vor înţelege funcţionarea
sufletului, pentru că necesită multă sinceritate, necesită multă deschidere de
sine cu sine.
Când îmi fac unghiile, eu decid ce culoare de lac, pe ce deget să pun, eu decid
pe ce parte de unghie ce culoare să pun. Trebuie să înţelegem că emoţiile
noastre sunt acea pensulă. Sufletul nostru este unghia şi noi decidem cum să-l
pictăm şi cât de frumos se va înfăţişa.
Stă în responsabilitatea noastră, acum, să învăţăm noua cale de transport cu
combustibilul ce este deja creat în noi. Acum avem un sistem MAGRAV, care
este corpul omului, plin de energii în stare de GANS, pe care îl putem manevra.
Nu putem greşi, dacă cunoaştem în totalitate funcţionarea esenţei creaţiei
umane.

Separarea şi contopirea sufletului fizicalităţii cu sufletul totalităţii
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• Revedeţi prezentarea despre straturile nano, create din masa cuprului.
Fiecare nano particulă este conectată. Fiecare punct pe care îl vedeţi
sunteţi voi, sufletul vostru conectat cu sufletul de lângă voi şi cu celelalte
suflete. Priviţi spaţiile , priviţi interacţiunile. Acesta este sufletul nostru, o
colecţie de câmpuri, care îşi dictează poziţia în raport cu atmosfera şi mediul
în care se află.
• Mergând mai departe, acum, ştim că noi decidem modul noului sistem de a
călători în spaţiu, în dimensiunile creatorului şi cum ne îmbarcăm, cum ne
manifestăm.
• Dacă vă întoarceţi la lecţiile anterioare când am vorbit despre ALS, aceasta
este o boală în care dorinţa de moarte se îndeplineşte, avem această
putere.
(Scleroza laterală amiotrofică (SLA)- reprezintă o boală ce implică moartea
neuronilor motori)
• Dar, folosirea sufletului în transport nu înseamnă să sfârşeşti viaţa, ci să
reuneşti esenţa sufletului fizicalitaţii, cu esenţa sufletului creaţiei fizicalitaţii,
care este sufletul omului. La fel ca magneţii din prezentarea trecută.
Înseamnă o înţelegere mai profundă despre colaborarea dintre sufletul
fizicalitaţii şi sufletul omului. Este noua tehnică pe care trebuie s-o învăţăm.
• Toţi ştiţi să o faceţi dar niciodată nu v-aţi conectat să o faceţi.

Separarea şi contopirea sufletului fizicalităţii cu sufletul totalităţii
• Mulţi dintre voi aţi făcut GANS-uri şi aţi văzut cum multe GANS-uri,
împreună, au început să creeze mişcare, rotaţie şi spaţiere. Înţelegeţi că
corpul fizic al omului este alcătuit din GANS-uri care au o mişcare de rotaţie
în centru, sufletul omului. Acum puteţi aduna esenţa fizicalitaţii omului,
reprezentat de GANS-urile ce se rotesc şi luaţi-le, ca pe un câmp, în
interiorul centului şi apoi îl puteţi elibera.
• Am învăţat că emoţia afectează câmpurile, care radiază din sufletul, care se
prezintă pe sine, se manifestă, ca fizicalitatea prezentării sufletului
fizicalitaţii. Acestea sunt: plâns, râs, bucurie, durere. Când luaţi sufletul
fizicalitaţii omului în interiorul sufletului omului, nimic nu se schimbă, va
simţi toate sentimentele pe care le-a avut în exterior.
• Nu este nevoie de a sfârşi viaţa, iar sufletul omului va proteja sufletul
fizicalitaţii, din interior, până când vă găsi un mediu paşnic în care să se
manifeste.
• Suntem obişnuiţi cu sufletul în centru şi fizicalitatea în exterior, dar pentru a
călători în adâncul spaţiului, trebuie să protejăm sufletul fizicalitaţii în
interiorul sufletului.omului.
• Astfel călătoriile în adâncul universului vor fi instantanee şi fără efort.
• Întrebarea este cum facem ăsta.
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• Cum se face că atunci când dorim să murim, reuşim să dăm, instantaneu, o
comandă, care interferează cu câmpurile sufletului omului şi dă instrucţiuni
liniei fizice de comunicaţii, creierul omului, să înceapă procesul de separare
a celor două suflete, pe care vrem să le divorţăm.
• Acum trebuie să învăţăm, să ne educăm şi să practicăm, pentru a nu
distruge sau separa ci pentru a reuni, a unifica, a reechilibra sufletul
fizicalitaţii în aşa fel ca să poată intra în interiorul sufletului omului, să
devină însuşi centrul. Este ca o jachetă cu două feţe, pe care o întorci
invers. Acum sufletul devine protectorul fizicalitaţii, în timp ce în viaţa
actuală, fizicalitatea este protectorul sufletului. Îl protejăm împrejur cu
creierul, cu craniu, îl alimentăm cu fizicalitatea omului ca să existe.
• Dacă am putea merge pe calea intenţiei de a sfârşi viaţa, calea ALS, dorinţa
de a te separa de Suflet, atunci cunoaştem o cale pe care o putem folosi să
ajungem şi să locuim în Suflet, până vine timpul când dorim să ne
manifestăm.
• Mulţi aţi făcut reactoare dinamice şi le-aţi observat fizicalitatea, deşi eu vam spus să observaţi câmpurile. Pentru a deveni călători ai spaţiului, fără
nava spaţială, pentru a călători cu puterea sufletului omului, acum, trebuie
să faceţi la fel.
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• Dar diferenţa, de data aceasta, este să fiţi în stare să transformaţi, să aveţi
controlul asupra totalităţii sufletelor întregii fizicalitaţii a omului, pe care o
veţi putea re manifesta, să ajungă la un ordin de putere superior sufletului
omului, astfel ca sufletul fizicalitaţii să ia locul în centrul sufletului omului,
de putere mai mică.
• Aceasta este partea cea mai grea, pentru că fizicalitatea, modul cum
interacţionează cu sufletul prin intermediul emoţiilor, a devenit acum
Suflet, manifestarea parţii fizice în banda adimensională a energiilor
universului.
• Apoi călătoria spaţială, schimbarea culorii ochilor, părului, schimbarea
prezentării manifestării, devine o joacă de copii, nu există limite cum şi
unde să vă manifestaţi. Unii vor dobândi această învăţătură astăzi iar alţii se
vor lupta mult timp.
• Sunt fiinţe ale creatorului care au reuşit să înţeleagă cum să intre în
dimensiunea sufletului şi să folosească sufletul ca protecţie şi apoi să se
manifeste, ele însele, în dimensiunea fizicalitaţii spaţiului, în dimensiunea
pe care o doresc. Este mult mai repede decât pocnitul din degete.
• Asta vine din înţelegerea purităţii dăruirii, pentru că dăruiţi atât de mult din
sufletul fizicalitaţii încât sufletul omului să devină iubitul sufletului pe care la creat.
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• Sufletul omului este ca ADAM, iar sufletul fizicalitaţii este ca EVA. Dăruind
atât de mult EVA, devine parte din ADAM dar rămâne ca şi EVA, însăşi,
dăruind atâta iubire încât dăruind şi primind confirmă tăria şi slăbiciunea
EVEI şi atunci ADAM o protejează.
• Manifestarea sufletului fizicalitaţii, necesită practică, dar toţi puteţi să o
faceţi. Orice om care devine sincer cu el însuşi, cu nimeni altcineva şi dacă
nu face rău nimănui prin manifestarea sa, în orice dimensiune, poate să facă
schimbarea. Am făcut asta prin schimbarea culorii pielii, schimbarea culorii
ochilor, părului, după cum ne-am mutat pe această planetă.
• Acum trebuie să trecem prin ceea ce numim evoluţie şi să schimbăm
cuvântul evoluţie cu înţelegerea condiţiilor poziţionării. Ne-a trebuit
milioane de ani ca să evoluăm, în conformitate cu ce ne-am dorit, iar
fizicalitatea s-a schimbat pentru a ne permite să supravieţuim. Acum putem
face această evoluţie instantaneu.
• Avem un sanctuar, numit sufletul omului, care, când simţim că condiţiile
sunt în regulă şi este ceea ce dorim să fim, ne poate manifesta pe noi înşine.
• Corpul omului ar avea nevoie de miliarde de şurubelniţe pe care ar trebui să
le învăţăm a le mânui, sau înţelegem numitorul comun dintre toate celulele
umane, pe care să-l manifestăm şi să aranjăm calea pentru Suflet, la fel
cum omul cu ALS a aranjat calea separării.
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• Şi apoi vom evolua, ne vom extinde, vom înţelege cum putem transmuta,
călători în adâncul universului, de pe această planetă, păstrându-ne la fel, cu
aceleaşi sentimente şi aceeaşi înţelegere.
• Va fi foarte greu pentru mulţi dintre voi. Am văzut o mulţime de oameni
având o problemă cu învierea, de săptămâna trecută, pentru că nu a fost
aşa, în cărţile lor, aşteptau magia şi acum magia sunt ei. Ei sunt creatorii
magiei şi asta trebuie să învăţam.
• Dar cum să facem? Cum să transformăm fizicalitatea parţial sau în totalitate,
pentru a o aduce în sufletul omului şi apoi să se manifeste singură în
punctul dorit.
• Un singur lucru trebuie să ne amintim, că noi am creat fizicalitatea
noastră, de ce ne este frică, să o facem din nou? Dar dată trecuta a fost
lăsată la condiţiile mediului acestei planete, de data asta o facem noi cu
controlul nostru total, noi decidem, noi suntem responsabili.
• Dar nu uitaţi ca folosim emoţiile pentru separarea sufletului omului de
sufletul fizicalitaţii omului, acum trebuie sa facem la fel. Dorinţa de a trai,
dorinţa de a fi parte a sufletului, trebuie sa fie atât de puternica si vom
învăţa cum sa o facem, astfel ca vom sari in interior si vom sari in exterior,
ne vom uni si desparţi.
• Putem crea si sa devenim Creatorul, sau sa fim creaţi, la dorinţă, la
echilibrul dintre sufletul fizicalitaţii si sufletul omului. Încercaţi!
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• Daca dorinţa este atât de mare ca sa fii cu iubita, sa dăruieşti iubitei, ca sa
devii iubitul si sa fii iubit, atunci vei obţine. Aceasta este cheia tranziţiei. De
aceea, de la început, va tot spun, a dărui înseamnă a iubi. Dăruind
necondiţionat sufletului (fizicalitaţii) nostru ne va permite sa avem o mare
putere încât sa devenim centrul sufletului.
• Este la fel ca iubirea, mergi pe strada, întâlneşti o femeie, te îndrăgosteşti si
din acel moment viaţa acelei femei devine centrul vieţii tale. (şi reciproc)
• La fel pentru fizicalitatea, pentru sufletul fizicalitaţii sa devina centrul
sufletului omului. Deci, devenim foarte iubitori, dar nu sa iubim ca sa
câştigăm ceva pentru a dovedi, ci adevăraţi iubitori, sa dăruim
necondiţionat, ca sufletul sa decidă, in raport de emoţiile sufletului
fizicalitaţii, unde si cum sa se manifeste.
• Este ca taxiul si omul care merge de pe strada, când eşti in taxi, acesta este
cel care te transportă, faţă de când eşti în afară, în raport cu taxiul. Eşti
înăuntru şi ai în continuare emoţiile si dorinţa de a te duce la destinaţia, pe
care tu o vrei. Aţi coborât vreodată dintr-un taxi care v-a dus la o adresa
greşită? Sau, aţi ieşit, in grabă, dintr-un taxi, ştiind ca iubita te aşteaptă
înăuntru.
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• Înţelegeţi de ce v-am învăţat aşa. De aceea nu mai este pedeapsă în noul
ciclu, pentru că iubiţii nu se rănesc. Devenim iubiţii sufletelor noastre şi
sufletul este mereu în echilibru cu celelalte şi în acest raport nu ia nimic ce
nu-i aparţine. Şi apoi nu este nevoie să scrim noi cârti şi noi porunci, pentru
ca iubiţii totdeauna se respectă şi dăruiesc necondiţionat, pentru a fi parte a
iubirii.
• Dar, ce-i de făcut.
• Este ca şi povestea cu cojitul bananei, cu cat o cojeşti mai mult cu atât se
manifesta cu intensitate mai mare.
• Trebuie să ajungem să aflăm cât de mult ne iubim sufletul nostru, cât de
mult ne iubim existenta noastră. Trebuie să ajungem să înţelegem puterea
existentei noastre, în dimensiunea fizica, pentru că totdeauna am ignorat-o
si ignorând-o, alţii în numele religiilor, au profitat de ignoranţa noastră.
• Acum câteva săptămâni, am văzut imaginea unui Președinte. Și am știut că
va face multe probleme, pentru multe Suflete. Și am spus: Doresc ca
Sufletul tău să se eleveze, încât celelalte Suflete să-și găsească libertatea. Și
suficient de straniu, el a demisionat în ultimele 24 de ore. Nu am luat-o ca o
coincidență, am considerat-o ca o dorință corectă de a-și eleva Sufletul.
Acum trebuie să înțelegem că avem foarte multă putere si putem schimba,
prin dorința, multe lucruri. Voi toți puteți avea această dorință.
• Dorința este puterea Sufletului fizicalitaţii.
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• Acum să jucăm jocul.
• Dacă ați reușit să ajungeți la un alt Suflet, pentru a-l eleva, prin dorința
voastră, prin energia Sufletului vostru, acum începeți să învățați cum să
aduceți toate aceste câmpuri împreună, încât să puteți intra pe tărâmul
Sufletului omului, care sunteți voi înșivă. Apoi veți descoperi că puteți
călători instantaneu în întreg Universul.
• Voi întotdeauna ați văzut moartea și separarea, ca o ultimă poziționare. Dar
dacă începeți să învățați că, contopirea este noua cale, nu distrugerea, că
alăturarea pentru a deveni unul este mult mai importanta și mai puternica,
decât despărțirea, din care nu rămânem cu nici unul.
• Atunci înțelegeți că nu vor mai exista războaie.
• Cum să o facem? Este la fel de simplu ca şi gândul, despre aceasta.
• Voi vă manifestaţi după puterea Sufletului, ca Sufletul fizicalitaţii să
găsească un nou echilibru, încât cu acesta, să puteți fi parte a existenței
interne a Sufletului vostru. Înseamnă să treceți prin emoțiile voastre și
prin acestea să creați ceea ce am spus anterior, în multe lecții. Plasma mai
puternică dă celei mai slabe, încât o elevează la nivelul ei înseși. Şi dacă
totalitatea, a ceea ce s-a dat împreună cu câmpurile interne, este mai
mare, se absoarbe în sine, dar cum Sufletul omului nu are bariere, el va
ajunge să fie inclus în aceasta.
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• Înțelegeți ultimele 5 propoziții, și ați găsit calea adevărului, cum să intrați și
să fiți capabili să călătoriți, în spațiu, prin puterea propriului vostru Suflet.
• Multe Suflete călătoresc în nave spațiale și la un moment dat ele decid să-și
utilizeze propriul lor Suflet și manifestarea entității lor din interior, ceea ce
noi numim Sufletul fizicalitaţii, în acel punct, pentru a se manifesta ca o
entitate.
• Deci este nevoie de foarte multă învățătură, este nevoie de foarte multă
încredere că o puteți face, și oricare dintre voi o poate face. Deoarece în
spațiu nu există selecție, ci este vorba despre cine știe să o facă. Noi toți
putem.
• Trebuie să avem încredere că avem o mai mare elevare, o mai mare
valoare, o mai mare putere, încât fiind mai sus, Sufletul omului permite,
ceea ce eu numesc transmutare. Pentru a deveni pe dos, pentru a-și
permite să devină mai slab, pentru a se transmuta la un nivel mai jos, care
să-i permită ca nivelul mai înalt al fizicalității, a Sufletului omului, să devină
centrul.
• Ați făcut reactoarele, ați făcut Gans-urile, acum găsiți conexiunea cu calea
către Sufletul fizicalității, încât să-l transformați să devenă un îndrăgostit de
un nivel mai înalt, încât Sufletul omului să devină haina fizicalității, a
Sufletului fizicalității.
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• Și voi toți înțelegeți. Sufletul dă pentru a aduce alt Suflet la nivelul lui însuși.
Dar dacă celălalt Suflet dăruieşte mai mult, atunci se mută în centru, încât
să poată da din interior.
• Transmutarea câmpurilor, așa cum am spus în alte lecții, reprezintă cheia
pentru înțelegerea lumii creației. Nu transmutarea elementelor. Și în
această lecție și în toate lecțiile din ultimele câteva săptămâni, este vorba
despre transmutarea câmpurilor și atunci puteți transmuta manifestarea la
puterea câmpului, deoarece niciodată nu ați transmutat în starea materială.
• Aceasta ne trimite înapoi la lecțiile medicale și la cele de sănătate, unde
întotdeauna spunem, chiar și în lecțiile despre spațiu, că interacțiunea celor
3 câmpuri ale plasmei, dau manifestarea fizicalității, a omului. Fie că este
vorba despre piele care are 3 straturi, mucoasa stomacală are 3 straturi,
ochiul are 3 straturi, totul, deoarece înseamnă 3 câmpuri magnetice
dinamice, în condiție plasmatică, pentru a crea manifestarea.
• Un câmp provine din Sufletul omului. Un câmp provine din Sufletul
destinației, iar al treilea câmp provine de la Sufletul fizicalității. Apoi se
manifestă el însuși în fizicalitate.
• Fizicalitatea din Univers nu este nimic altceva decât iluzia detecției.
Chiar și o piatră.

Separarea şi contopirea sufletului fizicalităţii cu sufletul totalităţii
• Acum trebuie să înţelegeţi şi să vă învăţaţi singuri, la fel cum aţi făcut cu
MAGRAV-ul, cu bobinele.
• Trebuie oare să facem un Blueprint:” Cum să te transformi singur, pentru a
deveni parte a sufletului tău, pentru a fi capabil să călătoreşti în adâncul
Universului?”

