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Minciuna încălzirii globale.
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29:04_ 48:43
• Mark House
• " Ce se întâmplă cu încălzirea globală prin întreg sistemul solar."
• Dl Keshe
• "O Doamne, crezi în minciuna asta?"
• Încălzirea globală, sau efectul de seră, a fost creația unui Olandez și a reușit să o 

vândă.
• Ea nu există. Ceea ce vedem este un ciclu, parte a ciclului planetei, care se repetă.
• Noi suntem permanent în mișcare către Soare şi ei ascund asta.
• Temperatura acestei planete în timp va crește oricum.
• Noi suntem într-o continuă mișcare, este un sistem dinamic.
• El are un ritm. 
• Din momentul nașterii unei planete, într-un colț îndepărtat al sistemului solar, 

există un singur destin, finalul care înseamnă întoarcerea înapoi în Soare. 
• La fel ca norii şi ploaia.
• Există un câmp gravitațional al masei planete atunci când aceasta devine planetă, și 

există un câmp gravitațional și magnetic al masei Soarelui, către care este atrasă.
• Și cu cât este mai aproape cu atât este mai caldă.
• Dacă credeți în fizicalitatea lui Moș Crăciun, atunci credeți și în încălzirea globală.

https://youtu.be/0xA9n2okpGU?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=1744


Minciuna încălzirii globale.

• Științific aceasta nu există, deoarece este un echilibru în întregul ciclu de viață al 
acestei planete.

• Cantitatea de combustibil pe care o ardem este nimic, în comparație cu cantitatea 
de energie pe care o absorbim, din sistemul solar din univers și din galaxie,  și 
intern din căldura Pământului.

• Și cu cât creăm mai mult CO2 cu atât intră mai mult Oxigen în sistem.
• Și având Oxigen cu Hidrogen se crează apă şi crește nivelul mărilor.
• Puneți-vă o singură întrebare:
• De unde provine toată această apă din oceane?
• Parte din procesul plantei este producția de Oxigen. Nu există suficiente animale pe 

această planetă pentru a respira tot acest Oxigen.
• Conversia Oxigenului suplimentar cu Hidrogenul care are loc în interacțiunea de 

atracție a sistemului, cu cât este atras mai mult aminoacid pentru a hrăni plantele, 
el însuși duce la crearea vaporilor, sau ceea ce voi numiți molecule de apă.

• Acesta este modul în care este creată apa pe această planetă.
• Pământul a fost o bucată uscată de resturi spațiale acum milioane de ani.
• Procesul vieții pe această planetă duce la crearea apei, a umezelii.
• Și la acea apă, umezeală, cu cât i se adaugă mai mult CO2, cu atât creează mai mult 

Oxigen, apă și umezeală.
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• Chiar dacă am avea 7 miliarde de mașini, tot nu am afecta echilibrul acestei 
planete.

• Tipul a vrut să vândă câțiva copaci pentru a face ceva bani, și a vândut această idee.
• Și dacă credeți că încălzirea globală este adevărată, citiți ceea ce a spus în 

Conferința pentru Încălzirea Globală, un șef al Încălzirii Globale numit de Națiunile 
Unite, că: “ a devenit atât de rău,  încât urșii polari  mănâncă pinguinii.”

• Și a fost un savant inteligent care a spus: “Mă scuzați Dle Președinte dar problema 
este că urșii polari trăiesc la Polul Nord iar pinguinii trăiesc la Polul Sud, cum îi pot 
mânca?” Aşa a ieșit la suprafață întreaga minciună.

• Deci punctul de vedere plasmatic al sistemului solar, poate duce la o înțelegere mai 
bună a ceea ce se întâmplă pe fiecare planetă?

• Trebuie să înțelegeți că Soarele are un ritm, este parte a echilibrului funcționării lui, 
la fel cum și omul îl are.

• Și acel ritm creează un echilibru al câmpurilor și o distribuție a câmpurilor în 
întregul sistem solar.

• Sistemul solar nu este de forma unui ou, sau ca cea a unei mingi de fotbal.
• Toate sunt strânse și răsucite, acolo unde câmpurile altor galaxii și planete exercită 

presiune asupra lor. 
• Nu este o delimitare clară.
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• Este ca un balon presat cu degetele de 20 de persoane.
• Noi am acceptat foarte multe falsuri, care li se potrivesc celor ce vor să conducă.
• Acum suntem toți egali, putem accepta realitatea a ceea ce este.
• Cu cât creăm mai mult CO2, la numărul de plante pe care le avem, cu atât vom 

obține mai multă apă la suprafața acestei planete.
• Aceasta este realitatea, dar în același timp cu cât ne apropiem mai mult de Soare, 

există un raport de conversie a câmpurilor, nu a stării materiale, care creează noi 
condiții.

• Vedem crearea de noi materiale grele, cu cât ne apropiem mai mult de Soare.
• Deoarece materialele ușoare vor pleca, practic vor fi disipate în fundal pentru a fi 

capturate de următorul ciclu.
• Dar astea cer miliarde de ani, nu avem acest timp pentru a le urmări.
• Poate acum că omul are oportunitatea de a trăi mii de ani, poate vedea diferența, o 

poate observa, dar 50 de ani, 100 de ani nu înseamnă nimic în ciclul sistemului 
solar.

• Creșterea nivelului mărilor este datorită conversiei Hidrogenului și Oxigenului și 
crearea apei, nu are nimic de a face cu încălzirea globală.

• Asta a fost, la început a fost o picătură de ploaie. Și mai multe plante s-au convertit.



Minciuna încălzirii globale.
• Plantele au convertit și au creat Hidrogenul, au convertit Oxigenul din CO2 așa cum 

înțelegem.
• Uitați-vă ce aveți, Carbon, Azot și Hidrogen și Oxigen.
• Într-o plantă aveți Azot în echilibru, iar funcție de ce câmpuri se însumează, unul 

devine gravitațional, iar ceea ce este dat, ceea ce este colectat acum și este 
adăugat la altele, este Oxigen.

• Dar nu este doar Oxigenul eliberat de frunze.
• Sunt foarte multe alte elemente.
• Uitați-vă doar la un lucru simplu, puneți o placă de Cupru și una de Zinc.
• Obțineți CO2, deoarece ați creat câmpul Carbonului.
• Ce se întâmplă când adăugați un cui de fier?
• Începeți să creați sânge, dacă este în contact și în conjuncție cu aminoacidul de la 

suprafață.
• Mulți dintre voi niciodată nu ați încercat, puneți un alt metal și vedeți ce se 

creează.
• Și acum vă plimbați prin junglă, o plantă absoarbe Calciu, alta este bună pentru 

Magneziul din mediu și toate sunt în stare de Gans.
• Ce alte lucruri mai eliberează plantele?  Aminoacizi.
• Când mâncăm vegetale, știți cât de multe proteine absorbim de la suprafața lor, pe 

care plantele le absorb?
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• Nu este vorba doar despre faptul că noi mâncăm vegetația, noi mâncăm proteine, 

aminoacizi, la nivelul la care planta le-a acceptat.
• Nu este doar o singură linie a vieții, este un amestec.
• Trebuie să înțelegem asta, trebuie să înțelegem această totalitate.
• Noi ne mișcăm înspre Soare, asta este fără îndoială.
• Luați un magnet, aveți un sistem al câmpului gravitațional, este un sistem dinamic, 

acum îl puteți reproduce.
• Așa cum am spus în lecția de marți, foarte curând, vă vom arăta, sistemul care 

poate arăta câmpul magnetic, câmpul magnetic plasmatic.
• Și asta ne va ajuta foarte mult, ne va sprijini în dezvoltarea noilor tehnologii.
• Este creația unui savant.
• Azar
• Dle Keshe, trebuie să vă întreb ceva despre asta.
• Acum dacă ne apropiem de Soare, când această planetă va da naștere unui nou 

copil al Pământului.
• Dl Keshe
• Cum sunteți atrași spre centrul sistemului solar, nu este dependent doar de Soare.
• Aceasta depinde de steaua pereche.
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• Este ca și cum te-aș pune într-o bilă de jeleu și aș apăsa într-o parte, iar tu ai fi la 

10cm depărtare de centru şi acum eu apăs dintr-o parte, ajungi la 5cm și nu poți 
face nimic, deoarece presiunea exterioară te-a forțat în noua poziție.

• Și câmpurile gravitaționale și magnetice ale galaxiei apasă direct asupra noastră.
• Am explicat asta în lecțiile dinainte. 
• Rick
• Asta are legătură directă cu o întrebare pe care Jan de pe Livestream o formulează, 

despre al doilea Soare și dacă are un efect asupra încălzirii Pământului?
• Keshe
• - Da, desigur. Totul.
• Să spunem că aceasta este Calea lactee                                                                                  

așa cum știm, cu diferite brațe 
(imaginea din stânga). 

• Noi suntem undeva foarte aproape de 
marginea exterioară a galaxiei. 

• Să spunem că în această galaxie noi suntem undeva aici (albastru)  şi ne mișcăm în 
această direcție.

• Acesta este sistemul nostru solar(imaginea din dreapta). Acesta este Soarele.
• Acum 26 de milioane de ani, sau acum 100 de milioane de ani, noi ne aflăm aici (X 

albastru). Astăzi suntem aici (X verde).
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• Acum 26 de milioane de ani, noi eram aici ( X verde, imaginea din stânga)
• Deoarece ne mișcăm în două dimensiuni, apropiindu-ne, câmpurile de forță ale 

galaxiei ne împing înăuntru.
• Forma sistemului solar, acum 20 de milioane de ani, nu a fost așa ci așa ( linia 

roşie).
• Deoarece avea mai multă libertate. Era mai puțină presiune din exterior.
• Noi înțelegem că aberația, că Pământul este centrul Universului, a fost o foarte 

bună metodă de a vinde multă băutură și de a înspăimânta oamenii.
• Nu există nici o diferență între Pământ și o picătură de ploaie.
• Vaporii se ridică și vin înapoi jos ca și ploaie.
• La fel face și Pământul în sistemul solar.
• Nu este nici o diferență. 
• Excluzând faptul că noi vrem să facem o diferență ca să fim 

speciali. Deci asta este diferit, așa-i?



Protecţia în spaţiu.
https://youtu.be/0xA9n2okpGU?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=8020

2:13:40_2:28:00• Dl Rui
• Care este cea mai bună cale să ne apărăm de viruși în spţiu şi nu numai.
• Dl Keshe
• Prima dată, dacă vrei să-ți răspund la acea întrebare, îmi poți spune de ce de 

fiecare dată când mergi la Lisabona, te ia somnul și pierzi avionul?
• Dl Rui
• Trăiesc în Lisabona,…….. Este un fel de echilibru cu care poate nu sunteți obișnuit. 

Eu sunt obișnuit…...
• Dl Keshe
• - De aceea virusul din Lisabona este bun pentru tine, dar când merg eu acolo ceva

se întâmplă greșit.
• Ultima dată, ultima dată am pierdut zborul și a trebuit să aștept până a doua zi şi

de fiecare data, când vin la Lisabona, ceva se întâmplă.

• Oriunde nu ne simțim în siguranță în spațiu, trebuie să înțelegem că avem
frumusețea Sufletului Omului.

• De fiecare dată când luăm un medicament pentru o infecție sau pentru orice
altceva, Sufletul Omului este un echilibrator, deoarece el ştie din ce este creată
fizicalitatea.

https://youtu.be/0xA9n2okpGU?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=8020
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• Dacă intern ne schimbăm el acceptă, dacă adăugăm extern el absoarbe pentru a 
crea o poziție de echilibru.

• Acesta este motivul pentru care atunci când puneți un sistem MaGrav pe un țesut
canceros, el îndepărtează cancerul dar nu și țesutul.

• Eu văd munca minunată a medicilor dar, de multe ori mă întreb: De ce acești
medici nu înțeleg?

• Că pun același Gans în același loc, el mută cancerul dar nu mută și inima, ficatul sau
partea de rinichi cu cancer.

• La fel este procesul și cu Sufletul Omului.
• Ceea ce nu aparține de ceea ce a fost creat, el ia, astfel încât să rămână perfect.
• Deci în spațiu, avem acest refugiu, avem această cunoaștere, avem această

frumusețe a Sufletului Omului, încât putem merge înăuntru pentru a ne putea
proteja față de ceea ce ar putea fi pericolul extern și orice luăm cu noi, este ca o 
mașină de scanat, așa cum am spus de multe ori:  Iată, a dispărut!

• Și atunci știm că nu este locul unde trebuie să fim, sau decidem prin intermediul
emoțiilor, că am nevoie de 20 de picioare pentru a fi pe această planetă, deoarece
suprafața este moale, dar 20 este suficient pentru ca să distribuie sarcina.

• Sufletul Omului, cu cât îi înțelegem funcționarea, el devine pentru noi ceea ce
negăm.
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• Și asta este frumusețea lui. De multe ori mă cutremur, cum Omul și-a pierdut
încrederea în ceea ce-i dă viață 24 de ore pe zi.

• Și știe că preia controlul atunci când fizicalitatea se oprește.
• De unde provin visele? De unde, de ce-l numiți vis, când este vorba despre

interacțiunea Sufletului vostru cu altele, iar interacțiunea acestuia se manifestă la 
nivelul vostru emoțional, ca manifestarea mamei, a tatălui, a străinilor, că ceva s-a 
întâmplat.

• Și deoarece nimic nu este accidental, ce învăț din asta?
• Treceți strada, cineva are un accident, cineva poartă o jachetă roșie, altcineva este 

pe bicicletă.
• Ce au de a face cu voi? Dar sunteți martori la ele.
• De ce încercăm să interpretăm toate visele pe care le avem?
• De ce nu le privim ca și o călătorie a Sufletului atunci când fizicalitatea nu lucrează?
• Și de ce ne vedem pe noi înșine în condiție fizică, în dimensiunea Sufletului?
• Deoarece de fapt Sufletul fizicalitaţii întotdeauna călătorește cu Sufletul atunci 

când acesta pleacă.
• Deci în manifestarea lui noi ne vedem pe noi înșine.
• De ce Omul este înspăimântat de el însuși, nu pot să înțeleg.
• De ce i-am dat toate numele, exceptând acela de "EU".
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• Așa cum el mă cuprinde, la fel îl cuprind și eu.
• Eu îl protejez în materia fizică şi când ajung în alte materii el mă protejează pe 

mine.
• Noi suntem fericiți cu un capăt, dar despre celălalt capăt nu vrem să-i înțelegem 

dimensiunea.
• Dacă înțelegeți Sufletul Fizicalitaţii și vă întoarceți la lecțiile medicale, în care 

spuneam că pielea omului este parte a creierului omului, la fel ca și plămânii.
• Deci dacă creierul vostru este conectat cu plămânii și cu pielea iar Sufletul este 

protejat în interiorul creierului omului, ce problemă aveți să extindeți asta, parțial 
și la pielea omului încât să extindeți Sufletul prin piele, Sufletul Fizicalitaţii.

• Atunci se poate extinde, deoarece o direcție este deschisă.
• Avem nevoie de mult pentru a înțelege, dar omul nu este pregătit pentru asta.
• Dacă deschid frumusețea Creației omului, devin ca tipul care a spus că Pământul 

este rotund.
• Aveți toate mijloacele în mâinile omului, pentru a-i permite Sufletului Omului, să vă 

cuprindă, să vă încercuiască fizicalitatea.
• Dar frica că nu veți putea pune pasărea înapoi în colivie, i-a creat omului condiția 

de a crede în Zei.
• Noi am învinovățit pe cei ce ne-au abuzat, dar am acceptat totul?
• Deoarece nu avem încredere, nu am înțeles crearea noastră.
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• Dacă, în lecții Dr. Kostova a explicat foarte științific cum creierul este parte a pielii, 
apoi noi vorbim despre Sufletul Fizicalitaţii.

• Emoția este intermediarul dintre cele două, Sufletul Omului și Sufletul Fizicalitaţi.
• Apoi dacă știți asta, cum de nu creați o condiție, pentru ca Sufletul Omului, să se 

extindă peste Sufletul Fizicalitaţii, care sunt făcute și conectate unul cu celălalt.
• Care este problema?
• Cu excepția prejudecății şi fricii omului pentru propria lui existență și nimic altceva.
• De ce puneți mâinile împreună, faceți o sferă și apoi interacționați?
• Deoarece este parte a Sufletului Fizicalitaţii care este conectat cu Sufletul Omului 

prin emoțiile fizicalitaţii.
• Iar noi îl ignorăm, îl negăm până în punctul în care ne apucă frica și ne întoarcem: 

Ce spune în cartea sfântă?
• De ce visez și acest vis a fost așa.
• Deoarece noi ne manifestăm pe noi înșine în dimensiunea Sufletului. În sinea 

noastră, prin manifestarea fizicalitaţii noastre, știm că noi suntem cei ce ne 
plimbam.

• Acel Suflet care are o dimensiune a fizicalitaţii este mama mea.
• Dar este Sufletul mamei, nu mama însăși.
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• Dar ne întoarcem la un punct în care atunci când Sufletul se separă de fizicalitate, 
Sufletul Fizicalitaţii își face casă permanentă în structura Sufletului Omului.

• Vedem fizicalitatea mamei în dimensiunea Sufletului Fizicalitaţii care este 
transferat în interior.

• Și asta ne aduce o altă întrebare: Deci toate aceste lucruri pe care le vedem în 
visele noastre, reprezintă o realitate a altor Suflete care sunt acolo?

• Răspunsul este da.
• Întoarceți-vă la lecția de săptămâna trecută unde am explicat asta.
• Sufletul Fizicalitaţii trebuie să facă separarea, astfel încât ceea ce este de

intensitatea Sufletului Omului, să se deplaseze înspre Suflet, gata de separare, iar 
ceea ce este de intensitatea stării materiale să rămână în urmă.

• Voila! Sunt o bucată de carne, ceva oase, câteva unghii și păr, care este totuși 
Suflet, dar Sufletul stării materiale, nu Sufletul elevării și eliberării din fizicalitate.

• Dacă v-aș învăța cunoașterea Universului, toți v-ați sinucide pentru a fi acolo.
• Dar în același timp nu aveți acest drept.
• Trebuie să hrăniți Sufletul, încât Sufletul să intre pe tărâmul Creației și a 

Creatorului.
• Conform legilor Universului, sinuciderea este interzisă.
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• Deoarece ea nu permite maturizarea Sufletului la întregul lui potențial, și nimic 

altceva.
• Chiar suferind în dimensiunea fizicalitaţii, se maturizează Sufletul Omului să ajungă 

la acel nivel, când intră în dimensiunea Creației Universului.
• Dl Rui
• - Mulțumesc Dle Keshe. Deci vreți să spuneți că echilibrul este pentru Sufletul 

Fizicalităţi, încât în spațiu el devine conectat cu Sufletul Omului. Corect?
• Dl Keshe
• - În atât de multe feluri da, voi decideți. Trebuie să aveți încredere, încercați să 

practicaţi și vedeți ce se întâmplă.
• Nu faceți ceea ce a făcut  tipul din sala de clasă din Barletta.
• Împing cu ochii, de ce nu se mișcă cana?
• Spuneți-i Sufletului cănii: Dă-mi plăcerea, și-ți voi da plăcerea mea de a mă bucura 

de cum te miști.
• Acestea sunt parte a lucrurilor pe care trebuie să le învățăm, pentru a câștiga 

încredere în noi înșine.
• Și atunci nu vor mai exista preoți, imami, biserici și temple, și ceea ce numiți muftii 

și ceilalți, pentru a ne jefui Sufletul și fizicalitatea.
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