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• Există un foarte mare interes pentru învățăturile despre Suflet și foarte multă lume 
a început să cerceteze  pentru a descoperi propriul lor potențial.

• Unii se aventurează să meargă mai departe, în înțelegerea propriei lor fizicalități, a 
Sufletului și a modului cum sunt structurate.

• Unii dintre voi veți începe să vedeți interacțiunile câmpurilor corpului vostru cu cele 
ale altora.

• Veți începe să interacționați și să vă controlați dimensiunea propriei fizicalități.
• Dar există o nevoie uriașă pentru redefinirea multor lucruri în lumea fizicii.
• Ca și fizicieni, este responsabilitatea noastră ca și savanți să deschidem cărțile și să 

redefinim multe lucruri, astfel încât, cunoașterea care ne-a adus până aici, să fie 
abordată într-un mod corect.

• Unul din lucrurile pe care-l văd, există oameni care au probleme cu plasma și când 
aveți o problemă cu plasma, nu o puteți controla, nu o puteți înțelege, nu-i puteți 
înțelege funcționarea.

• Savanți ca și noi trebuie să fie capabili să o explice, pentru scrie cărțile corect, dar 
erorile sunt atât de adânci, încât sunt foarte greu de schimbat.



Cum putem hrani Sufletul

• Dacă vă întoarceți la lecțiile de acum câteva săptămâni, am văzut că în dinamica 
diviziunii celulare se produce centrul de control, Sufletul entităţii şi asemănător 
stolului de păsări sau bancului de peşti prin combinarea sufletelor lor creează o 
nouă dimensiune care devine centrul pentru întregul stol sau banc.

• Atunci, peştii,  nu mai trebuie să vorbească între ei pentru că frica unui peştişor, că 
este o balenă în împrejurimi, se transmite direct în sufletul central şi fiecare peşte 
simte aceasta instantaneu.

• Emoția cuiva în orice punct se reflectă interacțiunea fizică a grupului.
• Dar ceva ce noi am omis și poate trebuie să analizăm, este următorul pas al 

acestuia.
• Uitați-vă cum sunt ființele umane. Uitați-vă câtă inteligență și diversitate a fost 

creată.
• Noi îl numim banc de pești, îl numim stol de păsări, pentru rasa umană le numim  

sat, oraș.
• Este același proces. 
• Când aducem atât de multe Suflete împreună,  închise într-un spațiu al orașelor, 

satelor, sau orice altceva, facem același lucru ca și peștii  în bancurile de pești, sau 
pasările  în stolurile de păsări.

• Deci de aceea vedem evoluție și dezvoltare și răspuns în diferite moduri.
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• Vedem și acum putem înțelege, de ce în fiecare oraș, sat, populația are 
caracteristici specifice.

• Deoarece, ca și stolurile de păsări, ca și bancurile de pești, o emoție, un 
comportament se reflectă în Suflet. Doar pentru că trăim în camere diferite, în case 
diferite , poate 2, 10 străzi mai încolo, nu face nici o diferență, noi am creat acel 
Suflet mamă, care reflectă comportamentul totalității.

• De ce este asta important pentru noi,  este că atunci când mergem în adâncul 
spațiului, noi devenim parte a Sufletului stolului mai mare al diferitelor dimensiuni 
ale Universului, a diferitelor rase ale creației Creatorului.

• Atunci ce se întâmplă cu Sufletul total?
• Noi devenim parte a lui, devenim parte a părții esențiale a Sufletului Universului.
• Atunci cum interacționăm cu acești oameni prin Sufletul nostru?
• Acestea sunt dezvoltările, aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i înțelegem mai 

mult, în timp ce devenim parte a Comunității Universale.
• Când părăsim satul Pământului, devenim parte a unui alt sat, a unei alte echipe.
• Noi transportăm Sufletul acestei planete deoarece această planetă este conectată 

cu noi.
• Avem trăirea vorbitorului de limbă Spaniolă, sau ducem cu noi în spațiu trăirea 

vorbitorului de limbă Franceză? Sau ducem Sufletul Chinezului? Sau deoarece 
devenim Consiliul Universal, ducem totalitatea ca un întreg?
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• Acum înțelegeți mai multe, de ce am configurat lucrurile în acest fel.
• Atunci când mergem în adâncul spațiului, devenim parte a unui stol, unui alt oraș, 

dar în dimensiunea universală.
• Apoi cum reflectăm emoțiile lor, către noi, prin noi, spre omul de pe această 

planetă, astfel încât să poată primi cunoașterea Universului.
• Nu există cărți în Univers, nu există internet, nu există eBook.
• Cunoașterea Universului este transmisă prin Sufletul omului.
• Din Sufletul Creatorului în Sufletul creaturii. Instantaneu. 
• Acesta este unul din motivele pentru care săptămâna trecută am vorbit, despre 

comunicarea instantanee și transferul informației.
• Deoarece trebuie să ne deschidem ochii spre realitatea dimensiunii ce se deschide 

spre noi.
• Deoarece dacă nu o facem, atunci când va veni, nu o vom vedea, va trece de noi și 

vom pierde foarte multe.
• Deci acum înțelegeți din ce în ce mai mult, de ce structurăm Consiliul Universal, 

lecțiile și toate celelalte în această direcție.
• Apoi importanța acestor Consilii pe care le-am înființat.
• Cunoașterea nu va sta doar la unul,  nu este nevoie de brevet, deoarece atunci 

când o balenă atinge 1 milion de pești într-un colţ, iar el simte asta, prin 
conexiunea la Sufletul central, ceilalți simt la fel și trec la acțiune pentru a proteja 
fizicalitatea.
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• Cunoașterea este la fel. Cunoașterea omului, prin deschiderea Comunității 
Universale, devine atât de extinsă, atât de rapidă, încât devine de neimaginat 
pentru omul de astăzi.

• Noi răspândim cunoașterea, iar cunoașterea trebuie să fie primită de către Sufletul 
omului, nu de către urechile omului.

• Apoi putem duce cunoașterea un pas mai departe. 
• Trebuie să înțelegem cum să comunicăm.
• Noi construim sisteme și dispozitive să comunicăm cât mai rapid, dar am uitat că 

avem cea mai rapidă linie de comunicare, utilizând cele mai mari intensități ale 
câmpului, Sufletului omului, comunicație instantanee în orice moment.

• Dar unul din motivele pentru care nu înțelegem aceste lucruri, este deoarece 
lecțiile  fundamentale au fost  greșite.

• Am spus de multe ori, mi-aș fi dorit ca bibliotecarii  să fi rămas bibliotecari.
• Unul din savanții care au făcut mai multe distrugeri lumii fizicii și cunoașterii umane 

este Einstein.
• Deoarece el niciodată nu a înțeles. 
• El întotdeauna a văzut cifre, nu a înţeles niciodată esența.
• În timp ce Tesla, a înțeles esența. Dar nu a putut-o fixa, nu au putut-o conecta.
• Tesla este un savant, este un adevărat om de știință, este un mesager al științei.
• Dar oameni ca și Einstein nu sunt nimic altceva, decât creatori de probleme.



Cum putem hrani Sufletul

• Aceste lucruri trebuie să fie puse corect, de către savanții care acum înțeleg noua 
dimensiune, noua înțelegere.

• Una din acestea i le-am explicat lui Benjamin, un savant de nivel foarte înalt.
• Datorită acestor informații false, nu putem înțelege funcționarea plasmei, pentru a 

putea fi capabili să intrăm în contact cu Sufletul nostru.
• Deoarece am acceptat anumite dogme, anumite cunoașteri false, iar acestea stau 

în spatele minții noastre.
• Cum putem spune că ceva este fals dacă am acceptat o informație falsă? Și cum o 

putem accepta pe acesta nouă?
• Și una din probleme este că viteza luminii este viteza ultimă.
• Și este fixată în cei 7 miliarde de oameni, celor care au cunoștințe științifice.
• Și toate din cauza unui prost care niciodată nu a înțeles şi i s-a acordat notorietate 

pentru nimic.
• Ei spun în Farsi, avem o zicală foarte frumoasă care spune:
• “Este nevoie de un singur nebun, de un singur dement, ca să arunce o piatră într-o 

fântână, și este nevoie de 40 de oameni cu cunoștințe, pentru a scoate acea piatră 
astfel încât să se poată utiliza apa.”

• Trebuie să corectăm aceste lucruri.
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• Şi una dintre acestea, unde fizica greşeste, este dimensiunea  structurii atomice a 
oricarui sistem. 

• Din fizică ştim că atomul de H este alcătuit dintr-un proton şi un electron. Dacă 
avem 2 protoni, 2 neutron şi 2 electroni atunci este He.( Dacă avem 47 de neutroni, 
47 de electroni şi 60 de protoni atunci este Ag.)

• Dar toate acestea sunt numere, puncte în interiorul atomului şi avem această 
imagine greşită că toţi atomii sunt de aceeaşi mărime.

• În realitate există spaţiu între aceste puncte, deoarece ele conţin câmpuri 
magnetice şi trebuie să existe un echilibru.

• Există o poziţionare şi mărimea atomilor este 
foarte diferită, (în funcţie de câte unităţi subatomice 
conţine.)
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• În stare de materie spaţierea intră în funcţiune. În stare de plasmă, esenţa se 
închide în diferite puteri.

• Diferenţa dintre plasmă şi materie constă în faptul că în plasmă  energia se adună 
în structură plasmei şi crează o abatere foarte mică a mărimii, pe când în materie, 
din puncte de vedere chimic, este cu totul altfel.

• Priviţi plasma de CH3 şi plasma de CuO2  şi veţi înţelege.

• În structura fizică a plasmei  de CH3, câmpurile carbonului interacţionează cu cei 
trei atomi de hidrogen creând culoare verde (de exemplu). Dacă oricare, din cei trei 
hidrogeni, îşi pierde puţin din putere, se va crea o culoare diferită.

• Asta vedeţi la nano materiale şi GANS-uri.
• Observaţi la GANS-urile pe care le produceţi granulaţia, aderenţa, timpul de 

sedimentare, de limpezire. 
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• Acestea vă vor indica mărimea plasmei GANS-ului.
• Diferenţele nu sunt atât de mari. Dar când vă uitaţi la structura atomică este 

complet diferit. 
• Aici esenţa este în câmpuri, dar în materie este foarte diferit.
• Interacţiunea câmpurilor planetei, creând  condiţiile plasmei GANS-urilor în starea 

de materie, forţează o condiţie diferită  a interacţiunii câmpurilor. Citiţi prima 
carte.(Ordinea Universală A Creării Materiilor )



Cum putem hrani Sufletul

• Diferenţele dintre câmpurile magnetice şi apoi interacţiunea dintre câmpurile 
magnetice crează câmpurile gravitaţionale şi magnetice în acelaş timp, iar 
interacţiunea dintre cele magnetice şi cele gravitaţionale crează următorul pas. Şi 
acum această  interacţiune, în câmpurile magnetice şi gravitaţionale, unele cu 
altele, crează greutate, masă şi inerţie. 

• Şi apoi  condiţia de stare materială sau stare  plasmatică..
• Înţelegeţi acum de ce în condiţiile Universului masa este constantă dar greutatea se 

modifică. 
• GANS-ul este în starea de greutate (masă), pentru că este independent de aceste 

condiţii, în atmosferă, unde operează.
• Deoarece în marea majoritate a cazurilor el îşi dictează mărimea, nu mediu. 

Exceptând cazul când este o legătură în interacţiunea câmpurilor cu plasma, care 
interpretează sau interacţionează cu câmpurile, putând modifica  mărimea sau 
dimensiunile.

• 22:18
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• Acum urmează pasul următor.
• Înţelegem interacţiunea GANS-urilor,  înţelegem că Sufletul nostru este o colecţie 

de interacţiuni ale câmpurilor cu toate aceste GANS-uri,  apoi că suntem acel stol 
de păsări sau banc de peşti unde  degetul nostru este acel peşte, de la o margine, 
care miroase hrana. 

• Dar în cazul nostru, Sufletul vârfului degetului simte prezenţa iubitei (iubitului).
• Doriţi să atingeţi fizicalitatea  sau să intraţi în legătura, prin Sufletul lui. Ceea ce 

înseamnă să devii parte a lui.
• Odată ce am intrat în dimensiunea plasmei şi Gans -urilor, asta trebuie să 

înţelegem, că extensia existenţei noastre, existenţa fizică, este limitarea 
Universului.

• Noi decidem ce dorim să facem, unde dorim să fim, în legătura cu emoţiile noastre.
• Atunci nu mai trebuie să salutăm, să strângem mâna, pentru a simţi un alt suflet şi 

prin acel suflet să găseşti răspunsul fizicalitaţii.
• Cum am mai spus va fi din ce în ce mai greu pentru om să mintă, pentru că vei simţi 

Sufletul.
• Când vei îndrepta degetul spre un lucru, nu trebuie să-l atingi ca să simţi emoţia lui.
• Uitându-se la cineva, nu vei vedea în ochii lui, în corpul lui, vei privi în Sufletul lui şi 

vei vedea minciuna.
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• Și am ajuns la un alt punct, cum ne hrănim Sufletul, încât Sufletul să ne poată hrăni 
fizicalitatea, ca să poată garanta continuitatea existenței.

• Punctul principal a modului de hrănire a Sufletului, face trimitere înapoi la 
poruncile care i-au fost date lui Moise.

• Să nu minți.
• Asta în dimensiunea plasmei, înseamnă că nu puteți da când de fapt luați.
• Există o diferență între a fura și a minți.
• A fura înseamnă a lua și a pleca, a minți înseamnă că pretindeți că dați dar practic 

luați.
• Dar Sufletul vede, la fel cum vedem direcţia de deplasare a maşinilor după luminile 

de poziţie.
• Avem o lumină albă  care ne arată  ceea ce vine înspre noi și o schimbare în roșu, 

odată ce mașina se îndepărtează.
• Putem vedea dacă Sufletul primește sau ia.
• Se află în lumina albă sau în cea roșie?
• Deoarece atunci când ia și spune că dă, noi simțim asta, căci slăbim în acea direcţie.
• Cei ce încep să meargă pe calea plasmatică, a înțelegerii lumii comunicării 

universale, vor înțelege că nu este nimic de ascuns.
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• Ei pot continua să mintă dar voi, care deveniți din ce în ce mai experți în asta, o 
puteți vedea.

• Acei dintre voi care lucrați cu, ceea ce eu numesc, câmpurile de forță ale existenței, 
puteți prezice viitorul prin funcționarea Sufletului vostru. Unde să fiți, când să nu 
fiți și cum să fiți.

• Apoi planificați, Vreau să fiu aici? 
• Vreau ca Sufletul meu să fie aici să schimb fizicalitatea?
• Sau vreau să o experimentez? Dar nu vreau să-i rănesc pe alții, nu pot fura viața de 

la alții.
• Citiți noile articole ale Consiliului Universal, care sunt în lucru, acolo sunt toate 

atributele Sufletului. 
• Și încercați să aflați cum operează aceastea, cum puteți conecta.
• Veți constata că nici unul dintre ele nu este conectat la celălalt prin minciuni sau 

furând unul de la celălalt.
• Puteți fi omnipotent, dar în același timp puteți fi generos.
• Trebuie să înțelegem funcționarea plasmei, cum să permitem curgerea câmpului 

plasmei, pentru a lua direcția de mișcare pe care noi o dorim.
• Și mulți dintre noi o cunoaștem, am testat-o.
• La începutul acestor lecții, acum câteva luni, ați început să vorbiți despre dorință. 
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• Eu doresc, eu doresc, dorința mea este porunca mea.
• Acum am ieșit din creșa dorinței, în prima clasă a: ”Eu știu, aceasta este conduita 

Sufletului meu.”
• Dar a trebuit să o numesc dorință, deoarece nu am știut.
• De unde provine dorința? Este locul unde mutați filtrul în poziția în care puteți da 

mai mult din Sufletul vostru.
• Voi o numiți dorință, eu o văd ca mișcare, ca o schimbare a emoției în direcția de a 

da mai mult.
• Este ca un robinet. În spatele robinetului este aceiași presiune a apei.
• Voi sunteți cei ce decideți cât de mult din acea apă doriți să eliberați.
• Voi îl numiți robinet, eu o numesc emoție, altfel nu este nici o diferență.
• Când aveți apă în spatele robinetului, când deschideți acel robinet, acea apa nu știe 

și nu-i pasă dacă spală mâinile, dacă merge în oala pentru mâncare, sau este trasă 
la toaletă, deoarece există să servească acestui scop.

• Nu spune: Nu vreau să ies. 
• Ea strălucește și plouă necondiționat. 
• Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem.
• Acest proces va distruge munca a celor ce construiesc calea de a crede în minciuni, 

minciuna controlată.
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• Noi nu suntem o organizație religioasă, noi suntem o organizație științifică ce 
înțelegem funcționarea Universului.

• Atunci când creați o religie trebuie să mințiți. 
• Asta este esența ei, altfel nu sunteți diferiţi.
• Dar dacă sunteți ca unul, nu trebuie să mințiți, deoarece totul este la vedere.
• Atunci când puteți controla, atunci când puteți înțelegere curgerea câmpurilor, veți 

descoperi că veți primi.
• Este modul de a hrăni Sufletul, este modul de a primi şi conform cu ceea ce el 

primește, voi decideți în ce dimensiune vreți să manifestați acel câmp, ca o plasmă 
a Gans-ului, ca o fizicalitatea a prezentării, ca o voce sau un sunet, sau oricum vreți 
să vă numiți.

• Încercați să înțelegeți lecția de astăzi.
• Noi răspândim cunoașterea pentru a eleva Sufletul.
• Dar în același timp, trebuie să curățăm unele greșeli, datorită lipsei de cunoaștere.
• Am spus în una din discuțiile mele: Hitler ca și evreu a ucis atât de mulți, în 

dimensiunea fizică
• Dar Einstein ca și savant și evreu, a distrus întreaga lume a științei.
• Mai multe și mai rele crime decât a făcut un om în fizicalitate.
• Voi ați înțeles parțial ceea ce am vorbit despre Moise, că a furat, a înșelat, a minți și 

a ucis.
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• Și vedem același lucru la Einstein, ca parte a căii lui.
• Trebuie să înțelegem totalitatea. 
• Trebuie să înțelegem ce este și cum putem primi.
• Cel mai mare blocaj pentru căutătorii cunoașterii, este: „Bine, dar cum îmi pot hrăni 

Sufletul? Și cum pot converti asta în dimensiunea fizicalitaţii?”
• Sunt două puncte aici. 
• De ce trebuie să convertiți în dimensiunea fizică?
• Când puteți vedea și vă puteți bucura de existență în dimensiunea Sufletului, ca și 

plasmă?
• Și dacă vi se dă ca și muncă să vă manifestați în dimensiunea fizică, care reprezintă 

acordul vostru, al emoțiilor voastre, cu Sufletul vostru, care sunt emoțiile fizice, 
Sufletul fizic, cu totalitatea voastră, a Sufletului omului, încât știți: „Vreau să 
experimentez şi mă întorc.”

• Nu iau din Sufletul vostru, voi căuta o nouă dimensiune, poate pot aduce mai multe 
ca să ne bucurăm amândoi.

• Apoi vă puteţi muta din dimensiune în dimensiune, puteți schimba poziția, puteți 
schimba de la fizicalitate, la dimensiunea Sufletului.

• Pentru a ajunge la fizicalitatea dimensiunii omului, este foarte greu, este o 
experiență extrem de neplăcută.
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• Dar când încercați să o faceți, ajungeți la o înțelegere între Suflet și fizicalitatea 
Sufletului, pentru a vă manifesta pe voi înșivă în dimensiunea omului, voi acceptați 
asta deoarece știți că sunteți în siguranță şi  în viitor vă există o procedură.

• De aceea sunteți acolo pentru a servi. 
• Sunteți acolo pentru a da din Sufletul vostru, pentru a aduce schimbarea, pentru a-i 

eleva pe alții, în dimensiunea fizicalitaţii.
• În momentul în care reușiți să atingeți acest punct,  așa cum am spus: „Pământul 

este creșa diversității câmpurilor existenței,” apoi în timp voi deveniți ceea ce 
numim Sufletele Profeților, în diferite dimensiuni și poziții din Univers. 

• Am mai vorbit despre asta înainte.
• Apoi dacă înțelegeți de unde provine acest mesaj către Sufletului din interior, că 

există o schimbare și o dorință, că ceva se întâmplă, atunci răspundeți în 
concordanță, încât să-i păstrați pe toți în siguranță.

• Atunci lucrați pe tărâmul Comunității Universale.
• Atunci când învățați, când sunteți ghidați să învățați, atunci învățați în modul corect.
• Nu învățați minciuna, nu învățați furatul, deoarece nu sunt parte a Sufletului, a 

ceea ce ați acceptat să învățați.
• Acei dintre voi care vor să se transfere dintr-o poziție în alta, primul lucru pe care-l 

învățați este că nu vă puteți minți propriul Suflet și propriul Suflet al finalităţii.
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• Apoi în acel moment începeți să vă schimbați, începeți să vă mișcați.
• Poate suna foarte ciudat pentru mulți dintre voi, dar foarte curând, unul câte unul, 

acei dintre voi care au Sufletul curat, vor începe schimbarea.
• Și vor începe să experimenteze frumusețea creării în diferite dimensiuni și 

intensități.
• Mulți dintre voi vă veți manifesta pe voi înșivă, în China, în America, în Spania, și 

veți preda.
• Și lucrul straniu ce va veni la voi, este că oriunde veți preda veți vorbi limba.
• Deoarece limba este parte a emoției.
• De aceea am ales limba universală, ca o Comunitate Universală, ca ceea ce numim 

Consiliul Universal.
• Acei dintre voi care aveți o problemă în dimensiunea fizică, de a vorbi două limbi, 

atunci când vă manifestaţi prin Suflet, chiar dacă sunteți conștient de fizicalitatea 
Sufletului, vorbiți limba şi arătați în forma în care v-aţi manifestat.

• Dar dacă vreți ca Sufletul să fie Chinez și ajungeți blond cu ochi albaștri în centrul 
din Tokio, înseamnă că aţi făcut o greșeală. Vă întoarceţi și reveniţi așa cum aţi 
gândit.
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• Și veți descoperi în majoritatea timpului, că vă manifestați pe voi înșivă în 
dimensiunea unde, câmpul vostru este echilibrat, este la fel și ceea ce numim în 
limba vorbită, vă găsiți pacea, vă găsiți echilibrul dintre Suflet și fizicalitatea 
Sufletului, astfel încât să puteți pleca dar să fiți capabili să vă sprijiniți.

• Eu nu pot suporta, de această dată cu ceea ce am, pentru a putea apărea cu 20 de 
brațe și 14 picioare, dar dacă mergeți la 2 brațe și 2 picioare, am suficient, te pot 
sprijini.

• Dacă vreți să fiți blond, poate o putem face, dacă vreți să fiți negru, poate o putem 
face.

• Apoi descoperiți că nu vă puteți minți Sufletul și nu puteți minți Sufletul fizicalitaţii, 
apoi descoperiți Pacea, corectitudinea și apoi descoperiți că Sufletul fizicalitaţii nu 
are nevoie de fizicalitate pentru a atrage energii pentru a fi hrănit cu ele pentru a 
hrăni Sufletul omului.

• Poate, poate unii dintre voi înțelegeți ce am spus.
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• Și dacă ați înțeles, v-am arătat cum să vă hrăniți Sufletul și prin el să vă hrăniți 

fizicalitatea.
• Și ne întoarcem la lecțiile originare, în care întotdeauna subliniez că cel mai 

puternic îl hrănește pe cel mai slab.
• Și când puteți lua Sufletul fizicalității, care este mai mic dar egal, în centrul 

Sufletului omului, creați o condiție în care Comunitatea Universală, Câmpul de 
Forță Universal încercând să hrănească Sufletul Fizic, hrănește Sufletul omului și cu 
asta el hrănește fizicalitatea omului.

• Acum lecțiile se unesc dacă le-ați înțeles.
• Și în acest fel fizicalitatea noastră este hrănită prin Sufletul nostru.
• Ați adus un spermatozoid și un ovul pentru a crea Sufletul.
• Sufletul în dezvoltarea lui creează Sufletul fizicalității,  interacțiunea Sufletului cu 

Sufletul fizic, duce la crearea dimensiunii materiei fizice, în care ambele sunt 
fericite.

• Întoarceți-vă la aceleași lecții. Interacțiunea câmpurilor magnetice creează 
gravitația,

• interacțiunea dintre gravitație și câmpurile magnetice, vă dau greutatea și apoi 
ceea ce numim masă și toate celelalte. 

• Unde masa este Sufletul fizicalității.
• Apoi interacțiunea dintre Sufletul omului,  Sufletul fizicalității și câmpurile de forță 

ale mediului, vă dau greutatea și manifestarea fizicalității.
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• Deci oricare dintre voi, dacă ați înțeles lecția de astăzi, se poate hrăni singur 
oriunde în Univers.

• Dar trebuie să aveți încrederea că înțelegeți puterea Sufletului acelei celule din 
vârful degetului.

• Este atât de simplu încât un mic pește, din miliarde de pești, emoția lui, poate 
influența totalitatea miliardului.

• Iar încrederea miliardului respectiv, că ceea ce simte este corect, iar noi îl urmăm.
• Iar apoi ne întoarcem la frumusețea a: „Să nu te minți singur.”
• Deoarece acel mic pește dintr-un colț, spune că acolo este hrană, iar ei toți merg 

acolo și dacă nu este hrană, va fi multă energie risipită și mulți vor muri pe drum.
• Negarea umană provine din faptul că se mint singuri, din Sufletului fizicalității și pe 

cei ce sunt acolo pentru a se hrăni și a primi din fizicalitate.
• Atunci când o femeie își minte bărbatul, în adulter, ea se neagă pe ea însăși și pe 

proprii ei copii.
• La fel și cu bărbatul.
• Acum înțelegeți.
• Atunci când acceptăm anumite nivele, consumând Sufletul fizicalității, mâncând 

carne, mâncând vegetale, mâncând alte lucruri, pentru a colecta, a fura și asta este 
pedeapsa  pentru care stați în fizicalitatea de astăzi.
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• Cât de curând omul va învăța să-și hrănească Sufletul, prin intermediul Sufletului 
fizicalității, încât nu este nevoie să se hrănească ucigând pe alții, distrugând un alt 
Suflet, atunci omul va deveni un om al Universului.

• Iar acum cei mai mulți dintre voi ar trebui să înțeleagă ce să facă.
• Deoarece cea mai mare problemă a adepților Fundației, din ultimele 6-8 luni este:
• Bine, cum îmi pot hrăni Sufletul,  încât să nu mănânc 3-4 ani, ci să beau doar apă.
• Noi am capturat energia vieții, a existenței într-o  apă şi pentru că nu o vedem noi o 

numim apă de Gans, apoi am abuzat de ea.
• Deci trebuie să înțelegem esența creației, iar prin ea  Sufletul fizicalității și putem 

poziționa Sufletul fizicalității  în interiorul Sufletului omului, apoi interacțiunea 
celor două creează  câmpul de forțe magnetice, pe care noi îl numim respingere, 
sau câmpul magnetic ce devine structura fizică a omului.

• Atunci este ușor să ne alimentăm din câmpul Universului,  fără ca vreodată să 
atingem vreun alt lucru.

• Atunci Comunitatea Universală își deschide brațele,  deoarece voi nu sunteți acolo 
să-i învățați, ceva ce ceilalți nu vor. Voi nu întrebați: “Ce gust are acest lucru verde 
cu 20 de picioare? Are gust de pește sau de pui?”

• Ne putem imagina că în spațiu noi încercăm să gustăm noi animale, noi pești?
• Trebuie să o facem? Pentru a vedea cum sunt?  Sau le luăm Sufletul, atunci când le 

luăm, când le mâncăm? Și atunci Sufletul lor ne afectează Sufletul nostru.
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• Cei dintre voi care credeți că sunteți vegetarieni și cunoașteți opinia mea despre 
vegetarieni, acum vă dau ceva despre care niciodată nu am discutat.

• Dacă ca și ființă consumăm un miel, dar nimeni dintre noi nu poate mânca un mile 
întreg deodată, noi îl împărțim cu 30-40 dintre noi.

• Deci sunt 40 dintre noi vinovați de unul singur, sau 50 dintre noi suntem vinovați 
pentru un singur Suflet.

• Dar când consumați hrană vegetariană, fiecare linte are un Suflet.
• Vă puteți imagina cât de multe Suflete consumați într-o singură farfurie?
• Dar nu asta este problema. 
• Ei spun că vegetarienii sunt foarte calmi.
• Vă spun eu de ce sunt calmi. Deoarece ei ucid atât de mult, încât Sufletul lor rușinat 

nu permite nimic altceva.
• Povara Sufletului, pentru a sprijini ceea ce a fost luat de la atât de mulți, nu permite 

Sufletului să se eleveze.
• Și atunci când nu puteți eleva, când nu vă puteți dezvolta,  îi vedeți foarte calmi, 

foarte senini pe vegetarieni.
• Da știu că ar trebui să vorbiți cu Sufletele lor. Ar trebui să le vedeți povara.
• Asta este ceea ce trebuie să înțelegem.
• În ce măsură am ajuns să acceptăm aberațiile vieții.
• Și nu vă bazați pe mine, ci analizați-vă voi singuri.
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• Și atunci nu mai aveți nevoie de preot, de guru, de profeți.
• În spațiu înțelegeți ce se întâmplă. 
• Așa cum altceva este mâncare pentru mine și eu sunt mâncare pentru altceva.
• De ce credeți că consumați în același timp, oferindu-vă vouă înșivă, care devine 

Sufletul fizicalității, face ca el însuși să se eleveze la un nivel mai înalt, de 
asemenea, dacă este suficient de deștept.

• Dacă înțelegeți poziția lui: "Servesc pentru a fi servit.”
• Deci acum înțelegem structura fizicalității, structura fizică, dacă acum înțelegem 

realitatea și apoi vorbim și ne ducem în condiția de conversie a materiei în plasmă, 
apoi prin această înțelegere putem primi plasma câmpurilor, pentru a nu mai fi 
nevoie să mâncăm o altă materie, atunci înțelegeți cum să vă hrăniți singuri, în 
spațiul Universului.

• Și de atunci încolo, nimic nu mai este delicios, totul este frumos pentru a fi dăruit.
• Voi veți fugi, iar ei vor spune: Consumă-mă, consumă-mă, vreau să-ți dau mai mult.
• Ești atât de frumos încât vreau să-ți dau mai mult, încât să devii mai frumos.
• Nu ca în starea materială unde spune: 
• Eu te consum, ești atât de frumos încât te iau în mine.
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