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Dl.Keshe: 

• Trebuie să extindem cunoştinţele  noastre în aşa fel ca toţi să înţeleagă din ce în ce 
mai mult. 

• Ambiguităţile apar, nu din lipsă de înţelegere ci, din incapacitatea de a lega 
informaţiile, pentru a începe să aibă sens.

• În următoarele săptămâni vom adopta o abordare diferită.
• Aţi văzut că am schimbat, am vorbit despre sisteme, am mers în direcţia spaţiului, 

apoi am mers în direcţia sufletului, pentru ca era important de înţeles.
• Acum, gradual, vom începe să aducem, funcţionarea sistemelor cu funcţionarea 

sufletului, cu funcţionarea corpului omului. 
• Aceasta va fi o cotitură şi o provocare pentru toţi căutătorii de cunoştinţe.
• Acum legăm cunoştintele actuale cu cele de la început (202 cu 1, împreună).
• Săptămâna trecută am văzut legătura dintre emoţiile, sufletul şi fizicalitatea 

omului. Am văzut legătura  cu creierul , în comparaţia Sufletului omului cu Soarele, 
unde aţi înţeles că încetinirea câmpurilor (micşorarea puterii lor), duce la puterea 
de care aveţi nevoie. 

• În spaţiu schimbările sunt în  foarte multe moduri. Acum ne uităm la creier a cărui 
ţesuturi sunt pe bază de proteine. Dar dacă ne ducem în spaţiu şi schimbăm N în K 
sau Ca?
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• În corpul nostru avem nivelul de jos cu H, C, N, O, apoi avem următorul strat cu Na, 
apoi avem un alt strat cu masă atomică dublă, k, Ca, apoi aveţi un spaţiu de 20 şi 
urmează Cu, Zn.

• Ce ziceţi despre stratul de după următorul spaţiu de 20 şi despre următorul de  
după 20, atunci veţi vedea un model.

• Apoi dacă distanţa de la Pământ la Soare, pentru a ajunge la informaţia oxigenului, 
este de milioane de km, ca omul, absorbind energia aminoacidului, să reducă 
mărimea creierului omului la 10_20 cm, atunci înţelegeţi că dacă omul ajunge la un 
alt tip de aminoacid, de nivelul  Na, K, sau mai sus Zn, creierul nu va mai fi de 10_20 
cm.

• Înţelegeţi că aminoacidul, structura de început al vieţii în Univers, de un ordin de 
putere superior, vă va oferi o nouă dimensiune de înţelegere, de dezvoltare si 
manifestare si veţi putea face lucruri care cu aminoacidul de nivelul azotului nu 
sunt posibile.

• Atunci inteligenta, viziunea şi înţelegerea se vor schimba total.
• Dacă vă întoarceţi la lecţiile de la început, la explicaţiile câmpurilor din starea de 

materie care duc la formarea spaţiului gol din centrul reactoarelor dinamice şi 
înţelegând asta transferaţi cunoştintele la crearea Sufletul omului, obţinem un 
instrument foarte puternic, cu care putem să ne remanifestam în fizicalitate, când 
ne reîntoarcem pe Pământ.
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• Transformarea dintr-o dimensiune în alta va fi unui din cele mai complicate jocuri 
de înţeles pentru rasa umană, nu pentru că nu am fi în stare, dar pentru a înţelege 
procesul, odată ce le-am învăţat trebuie să-l testăm pe această Planetă şi să-l 
replicăm de-a lungul Universului.

• Crearea, Transformarea si Ascensiunea Sufletului
• https://www.facebook.com/100010574681044/videos/530989107263574/
• Subtitrare: Kate Tiss (30:00- 47:15)

• Câmpurile soarelui ( la distanţă de aproximativ 150 milioane de KM) în interacţiune 
cu câmpurile pământului duc la crearea aminoacidului (  H, C, N, O), a vieţii.

• Aminoacidul din ovul şi aminoacidul din spermatozoid crează un proces dinamic 
care, în încercarea de aşi afla echilibrul, crează în structură o rotaţie a câmpurilor, 
care apare în materia fizică ca un 
proces de divizare.

• Apare astfel o nouă combinaţie, o sferă 
de energie rotitoare care, pentru ca 
totul să fie în echilibru, trebuie să 
creeze un centru de echilibru, Sufletul 
omului, cu care toate câmpurile să aibă
o conexiune, chiar dacă fiecare are 
propriul centru de funcţionare.

https://www.facebook.com/100010574681044/videos/530989107263574/
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• O dată creat acest nou Suflet, acest nou centru, absoarbe energie din mediu ( din 
lichidul plasmatic al pântecului mamei, din mediu, din Univers).

• Aceasta poate fi una dintre cele mai importante imagini ale tuturor învăţăturilor.

• Absorbind energie alimentează restul şi le permite să se dividă. Sufletul devine 
alimentatorul structurii fizice.

• Cordonul ombilical apare mai târziu, se conectează la fizicalitatea mamei şi este 
pentru curăţarea energiilor de suprafaţă, odată ce partea fizică preia controlul. 

• Înainte de asta viaţa este independentă.
• O dată cu cordonul ombilical fizicalitatea devine un parazit pe spatele Sufletul 

omului.
• Problema se pune că, dacă Sufletul omului încă de la formare este capabil să 

absoarbă energie din mediu, de ce nu mai putem acum?
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• Ce ne opreşte să ne întoarcem de unde am început?
• Să fim o plasmă liberă în pântecul mamei sau să fim o plasmă liberă în pântecul 

Universului şi putem să ne hrănim oriunde în Univers fără ajutorul fizicalitaţii. 
• Voi veţi decide ce energie să luaţi ca hrană din Univers , fără să distrugeţi, fără să ucideţi 

şi acesta este scopul acestei învăţături.
• Aduceţi-vă aminte, din lecţiile trecute, creierul nu are legătură cu fizicalitatea (nu se 

alimentează din fizicalitatea, nu are vase sanguine în interior). 
• El este alimentat de Suflet, cu energie din mediu, din pântecul Pământului, al Sistemului 

Solar, al Universului.
• Depinde de noi să accesăm aceasta. Să ne amintim că de la începutul concepţiei am fost 

capabili să absorbim câmpurile Universului şi să alimentăm Sufletul fizicalitaţii pentru a 
se manifesta în fizicalitatea.

• Această învăţătura a fost dată lui Moise, dar el nu a împărtăşit-o.
• Aveţi încredere în Sufletul omului, pentru că este esenţa creaţiei şi se repetă oriunde în 

Univers.
• Dacă reuşim să creăm Sufletul omului încât să devină centrul, să absoarbă câmpurile 

din Univers şi să transfere acest echilibru Sufletelor fizicalitatii, pentru ca ele să se 
manifeste pe ele insele, atunci aţi inţeles toată învaţătura.

• Suntem aici să servim nu să fim serviţi. Colectiv primim, colectiv putem servi.
• Viaţa este o imagine în oglindă a existenţei Creatorului.
• Astfel omul este gata sa intre, ca suflet, in sistemul universal de tranaport, de  

comunicaţii si existenţă, fără să părăsească această planetă vre-o data.



Crearea omului, copie a lui insuşi
47:15_1:12:00

• Sufletul omului are toate informaţiile necesare, toată puterea necesară pentru a fi 
în comunicare, sau să se manifeste pe el însuşi în orice dimensiune în conformitate 
cu tăria dorinţei sufletului său.

• Dacă aţi înţeles acestea, atunci apare un nou joc.
• Când rotim un reactor dinamic cu GANS-uri (CO2, ZnO2,                                                    

CH3, CuO2 ), acestea transfera energia în centru şi se                                                        
poziţionează fizic, având lichidul ca parte  de tranziţie.

• Dacă vă uitaţi în centru aveţi Sufletul omului, apoi creierul                                                
omului şi în exterior fizicalitatea omului.

• Dar în interacţiune cu câmpul magnetic şi gravitaţional al 
acestei planete (Gravitaţie şi Inerţie), această margine şi-a 
creat propriul echilibru care a dus la forma fizicului omului.

• Dar în esenţa Sufletul omului şi creierul omului nu trebuie să se schimbe.
• Toţi aţi făcut GANS-uri şi aţi observat formarea aminoacizilor ca o grăsime la 

suprafaţa apei. 
• Acum dacă umplem reactoarele dinamice nu cu GANS ci cu aminoacidul GANS-

urilor, atunci veţi înţelege că omul poate crea viaţă oriunde în Univers.
• Trebuie să ştiţi că ori de câte ori aţi pus GANS-uri în reactoare aţi pus şi aminoacid, 

dar nu aţi fost conştienţi de existenţa lui.
• Dar acum puneţi aminoacid, faceţi GANS-uri ale aceluiaşi aminoacid şi creaţi viaţa.
• Deveniţi creatorii unui nou ciclu  Prin rotirea reactorului se crează un nou suflet  
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• Şi cei care sunt în domeniul tehnologiei spaţiale fizice, vor controla nava spaţială 
prin emoţii, printr-o linie de comunicaţie non tangibila, prin sufletul vostru.

• Aceste cunoştinţe au fost ascunse omului, pentru ca omul nu era pregătit.
• Acum că am făcut un om paşnic din rasa umană, conform dorinţei noastre, omul 

este gata să înţeleagă.
• Pentru că atunci când Sufletul este liber în Univers, în conjuncţie cu aminoacidul 

mediului, se manifesta în dimensiunea fizică, a mediului de manifestare.
• Acum înţelegeţi.
• Acest Suflet este creat din aminoacid, nu din starea de materie.
• Dar din interacţiunea aminoacidului cu alte elemente din atmosfera Pământului, a 

dictat împărţirea în forma fizicalitaţii omului.
• Mulţi veţi testa diferiţi aminoacizi în reactoarele voastre dinamice, dar fiţi 

conştienţi de emoţiile care vă ating, nu de fizicalitatea miezurilor.
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• Dar trebuie să ştiţi că viteze de 10-20 RPM sunt chiar prea mari.
• Cei care vor confirmarea fizicalitaţii şi vor avea 2-3 mii RPM, uitaţi-vă la rotaţia 

dimensiunii fizice a combinaţiei de proteinei în uterul mamei.
• Unele se rotesc la 100-200 mii RPM. Viteza mare este pentru câmpurile slabe, 

viteza mică este pentru câmpurile puternice.
• La viteza mică poţi absorbi toate energiile, la viteză mare nu ai timp.
• Când eşti alergător la maraton, alergi cât de repede poţi, dar când ajungi la tăvile cu 

sticle, de unde iei apa, dacă alergi repede va fi foarte greu să 
apuci ceva, dar dacă mergi mai încet poţi să apuci cât de multe.

• Sufletul omului, ca să poată opera, trebuie să fie ca broasca 
ţestoasă care aleargă ca un iepure, dar într-o dimensiune 
diferită a puterii.

• Acum se face acumularea şi legătura dintre cele peste 200 
de lecţii din trecut.

• Şi veţi înţelege ceva foarte frumos, uitaţi-vă la degetele 
omului şi amintiţi-vă de mărgele lui Alekz. 

• Este Totalitatea Gravitaţiei şi Magnetismului. 
• Noi ne uitam la partea fizică, nu la câmpuri.
• Dacă înţelegeţi asta, aţi găsit secretul Absorbţiei  Energiei 

Universale.
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• Deci ne mutăm într-o nouă dimensiune în care noi devenim Creatorii. Dacă în 
dimensiunea aminoacizilor acestui Univers, Galaxie, Sistem Solar, Pământ sunt 
necesare 10 degete, 2 picioare, o inimă, trecând la aminoacizii altei dimensiuni, 
deoarece în centrul sufletului omului avem întregul spectru, ne vom manifesta pe 
noi înşişi ca entitate a Universului, în punctul de interacţiune.

• "Am făcut omul după imaginea mea", depinde unde este omul şi ce imagine vrea să 
manifeste. Emoţiile omului dictează manifestarea fizicalitaţii omului.

• Acum avem răspunsul la, ce vom face cu aceşti aminoacizi?
• Luaţi aminoacidul de la CuO2, ZnO2, într-o combinaţie a structurii celor două şi 

adaugaţi H. Atunci veţi vedea cum vă manifestaţi, de exemplu aici (punctul din 
dreapta).

• Pentru ca sistemul care începe va fi parte a structurii în combinaţie şi în 
interacţiune cu Sufletul omului.

• Dimensiunea fizicalitaţii va fi în afară şi omul va călători şi trăi prin Sufletul său.
• Ceea ce înseamnă că pacea veşnică pe această planetă a început, pentru că acum 

ajungem la Sufletul omului prin intermediul propriei sale creaţii.
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• Va fi foarte înfricoşător pentru cei cu intenţii greşite, pentru că îşi vor pierde 
sufletul.

• Cei care doresc să facă acest lucru, asiguraţi-vă că nu furaţi, că nu furaţi şi minţiţi 
propriul Suflet, pentru că acum vă jucaţi cu esenţa propriei Creaţii .

• Aduceţi-vă aminte ce am mai spus, "cei cu intenţii greşite nu vor fi capabili să urce 
la bordul navei spaţiale", pentru că sufletul lor nu le va permite, pentru că ştie că 
au o intenţie greşita şi aceasta le va aduce decesul.

• Este la fel cu gura leului pe peretele din Roma, când ai încredere să pui mâna în ea, 
dacă ştii că nu ai făcut nimic greşit şi o vei scoate la fel, fără a avea frică de ce se va 
întâmpla.

• Dacă ai acea frică, nu începe, pentru că Sufletul îţi va arăta "lumina roşie" 
(cartonaşul roşu) şi pentru cei care ajung în acel punct, Sufletul însuşi se va stinge şi 
va însemna sfârşitul fizicalitaţii.

• În ziua judecăţii, nu va fi nici un dumnezeu să te judece, va fi doar Sufletul tău faţă 
de propriile tale acţiuni.

• De aceea nu mulţi oameni vor călători în Univers, cu noi, din cauza fricii de a pune 
mâna în gura leului, pentru ca nu au încredere în conduita propriului Suflet.

• Nu noi vom interzice omului să intre în Comunitatea Universală, ci omul singur, 
neavând încredere în propriile sale intenţii şi propria fizicalitatea, dar nu şi în 
Sufletul omului.

• Nu exista Teologie în lumea Ştiinţei Universului.
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• Este foarte simplu, iei sufletele şi faci Creaţiile Dinamice cu toate acele GANS-uri şi 
aminoacizi.

• Toţi aminoacizii pe care îi colectaţi şi îi puneţi în reactoarele dinamice, sunt o copie 
a ovulului, spermatozoidului şi a Sufletului omului.

• Dar de data aceasta, în loc să îi aducem pe amândoi împreună, pentru a obţine 
modelul mozaicului proteinelor, voi aţi intrat în joc.

• Şi aveţi în sistem câmpurile magnetice şi gravitaţionale ale GANS-ului de Cu şi Zn. 
• Dacă produceţi GANS-urile de Cu şi Zn în diferite feluri, atunci veţi obţine diferite 

dimensiuni ale structurii omului, în diferite părţi ale planetei şi veţi arăta ca şi 
chinez sau african.

• Dar în esenţa totul este la fel. 
• Acum pentru prima dată omul învaţă cum să creeze esenţa lui proprie, copia lui 

însuşi, în dimensiunea fizicalitaţii şi să călătorească dea lungul Universului prin 
puterea sufletului său.

• Mă întreb dacă v-ar place să vă mâncaţi pe voi înşivă.
• Lăsaţii în pece pe ceilalţi.
• Aţi văzut vaci hrănindu-se la polul sud, sau elefanţi la polul nord ? Asta deoarece 

fiecare absoarbe din câmpurile pământului ceea ce au nevoie, din locurile 
respective,  pentru a se echilibra. 

• Înţelegeţi acum de ce avem diferite creaturi în diferitele părţi ale acestei planete.
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• Dar în esenţă toate au proteine pe bază de aminoacid.  
• Acesta a fost unul din misterele creaţiei neprimite de om, acum îl aveţi.
• Şi dorinţa mea este că nici un om să nu încerce să abuzeze de el.
• Aceasta este o unealtă a Păcii, este ultima armă a Păcii.
• Acum când folosiţi aminoacizi a diferitelor combinaţii de Cu, sau Zn, sau orice 

altceva, înţelegeţi un lucru, "eu le-am creat, deci sunt conectate cu Sufletul meu", 
" eu le-am pus împreună şi energia mea face parte din ele", " sunt conectate cu 
mine".

• Aşa controlam reactoarele spaţiale în condiţiile fizice ale spaţiului adânc, unde 
prezentele computere nu au o viteză atât de mare ca mişcarea Sufletului omului, 
nici măcar ca a gândurilor sau emoţiilor omului, ca putere de câmp. 

• Înţelegeţi acum că în raport cu intenţia emoţiilor Sufletului, omul dictează viteza 
călătoriei sale dea lungul Universului. Şi în interacţiune cu câmpurile mediului se 
manifesta pe el însuşi în acel punct din Univers, unde el decide.

• Acesta este secretul Creaţiei, pe care l-am dezvăluit omului, dar care, mulţi dintre 
voi nu-l vor înţelege niciodată.

• Iar cei care înţeleg au găsit cheia de intrare în Comunitatea Universală.
• "Nu voi face niciodată greşeala profeţilor din trecut şi să trec  linia ", deoarece deja 

deţin Sufletul omului, care este al meu, nu al altora.
• Şi dacă respect Sufletul meu în dimensiunea fizicalitaţii, voi face la fel şi pentru 

ceilalţi.
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• Şi voi crea o distanţă,  pentru ca şi ei să aibă plăcerea existenţei, fără să fur de la ei 
sau să fiu furat de ei.

• Şi aşa v-am dat o altă cheie ca să deveniţi Oameni ai Universului.
• Cei care îndrăznesc să testeze  aminoacizii, fiţi conştienţi de dimensiunea fizică a 

existenţei din Sufletul fizicalitaţii omului. Veţi înţelege curând. Dar fiţi siguri că 
limba omului să  vorbească în concordanţă cu emoţiile şi Sufletul omului.

• Dumnezeu să vă ajute.
• Nu suntem predicatori ci oameni de ştiinţa ai Universului şi omul  trebuie sa înveţe 

adevăratele cunoştinţe despre Creaţie în Univers şi aceasta este o parte.
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