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• Trebuie să înțelegem de unde provine pulsația (heart beat)?
• Mergând de la gravitațional la magnetic și de la magnetic la gravitațional, această
comutare creează un puls, pe care-l numim pulsație?
• Ce o creează? Cum apare?
• Este o pulsație joasă şi una mai înaltă?
• Este pulsația mai joasă în structura corpului omului sau în structura Sufletului și o
pulsație mai mare în exterior, sau este invers?
• Atunci când, în cadrul unei condiții plasmatice, câmpul magnetic și gravitațional se
echilibrează, în raport cu mediul acesteia, atunci are loc comutarea, schimbarea.
• În lumea fizicii sau în lumea chimiei, voi spuneţi că trece de la alcalin la acidic, sau
de la acidic la alcalin.
• Aceasta este o pulsație, este o schimbare, o comutare.
• Cei dintre voi care sunteți din lumea fizicii și a chimiei, ar trebui să vă dea o nouă
înțelegere despre cum puteți schimba polaritatea, cum puteți schimba de la acidic
la alcalin, într-o secundă, chiar dacă sunt la aceeași poziție temporală, presiune și
temperatură.
• Unul din punctele pe care le-am omis este să înțelegem unde se află comutatorul.
• Și este acel comutator ceea ce numim pulsul plasmei (beat of the plasma) ?
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• Dar trebuie să înțelegeți că aveți tot atât de multe comutatoare la limitele
exterioare ale plasmei, câte sunt în interiorul limitelor plasmei.
• Când aceste două comutatoare se potrivesc, voi începeți să creați condiția de
rotație a plasmei, dinspre direcția intensității mai mari, spre intensitatea mai mică
și condiția inversă.
• Atunci plasma începe să se rotească. Și în funcție de ce extensie a limitei câmpului
magnetic şi gravitațional există în momentul comutării, atunci aceea a creat limita,
volumul şi zgomotul plasmei. Într-un fel are loc şşşş și țac și este exact ca o cădere
de apă, o curgere foarte puternică de foarte departe și apoi brusc o cădere adâncă
în cascadă.
• Acel punct al căderii, acel punct de schimbare de la vertical la orizontal și de la
orizontal la vertical, oricum v-ați uita la el, deoarece atunci când o apă merge în jos,
există o presiune ce urcă, dar deoarece nu o vedem, niciodată nu o luăm în
considerare, atunci în acel moment are loc o pulsație.
• În condiția umană ea creează un zgomot al conversie.
• Deci dacă înțelegem asta, mulți dintre noi pot controla reactorul spațial, pe care noi
îl testăm, pentru a fi capabili ca prin pulsația omului să controleze pulsația plasmei
reactorului, prin care noi controlăm emoția plasmei, viteza plasmei și direcția
plasmei.
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• Viziunea noastră trece dincolo de limitele reactorului sau a navei spațiale, deoarece
vedem mult mai departe prin viziunea Sufletului Omului decât prin ochiul Omului,
așa cum multele echipamente pe care le avem, nu funcționează în acest tip de
spațiu, este o imposibilitate.
• Deci ajungem să înțelegem adevărul, realitatea și funcționarea plasmei.
• La ce extensie (limită a câmpurilor) putem permite plasmei să aibă o pulsație?
• La ce zgomot, la ce nivel de conversie, la ce intensitate?
• Acceptăm o plasmă ca pe o entitate vie, cu care putem interacționa și prin această
interacțiune să creăm o condiție de control și prin ea să creăm pulsații pe care noi
le decidem?
• Este asemănător ca atunci când ne controlăm prin respirație, bătăile inimii.
• Cât de mult ne putem controla bătăile inimii? Cât de mult putem controla
comutatorul, chiar magneticul și gravitaționalul și invers?
• Viteza de conversie dă ritmul pulsației.
• Dacă ați înțeles asta, este foarte ușor.
• Vă amintiți de ce brusc se schimbă bătăile inimii când vă vedeți iubitul?
• Nu trebuie să facem nimic, nici măcar o mișcare, un apel și un nume duce la
ridicarea pulsului.
• O creștere masivă a zgomotului inimii. Deci emoția noastră reprezintă controlorul
Sufletului nostru din dimensiunea fizicalității, dar niciodată nu am înțeles.
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• Și dacă putem înțelege acest tip de procese, atunci putem dicta procesul prin care
structura Sufletului Omului, interacționează cu structura Sufletului Fizicalității
Omului.
• Și cum pulsația unuia creează mișcare și pulsație în celălalt.
• Încât unul nu poate exista fără celălalt.
• Cu cât este mai multă claritate între Sufletul Fizicalității și Sufletul Omului, cu atât
va fi mai plăcută tranziția.
• Dacă Sufletul Omului vede conduita fizicalității în unitate cu partea etosului, veți
descoperi că, acest fel de sfârșit al fizicalității, nu este atât de dur, așa precum unii
și-l imaginează.
• Devine foarte plăcut, este așteptat cu nerăbdare, deoarece am răvăşit totul și acum
mă duc acasă.
• Pulsația, există cu fiecare entitate plasmatică din Univers.
• Și dacă vă puteți acorda cu ea, vă puteți bucura de plăcerea existenței ei.
• Și atunci puteți controla totul.
• Într-adevăr, Sufletul Fizicalității prin bătăile inimii, permite eliberarea unei anumite
cantități de câmpuri, care sunt esența Sufletului Omului, pentru a-și confirma
existența.
• Deoarece acum unul îl pornește pe celălalt și permite Sufletul Omului să absoarbă
energie de ordin înalt din câmpurile universale.
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• Apoi dacă putem schimba rata de curgere și intensitatea de nivel ridicat din Sufletul
Fizicalității, pentru a activa Sufletul Omului să extragă mai multă energie din mediul
acestuia, atunci Omul atinge punctul în care, practic, se alătură Comunității
Universale.
• Deoarece în acest punct este înălțimea intensității celei mai mari de pe planetă sau
din Univers.
• Nici unul dintre voi nu ați înțeles, dar curând mulți dintre voi veți înțelege.
Nicholas:
• În termenii echilibrului, de fiecare dată când fizicalitatea se mișcă înainte și înapoi
între magnetic și gravitațional, există un punct acolo, unde totul este în echilibru
absolut, totul se află în miezul central. Este ceea ce se mișcă prin, este acel puls în
esență, acel spațiu dintre, ce apare în existență și plecând mai departe, fie la o rată
foarte rapidă sau la una mică...
• Dacă înțelegeți întrebarea mea?
Keshe:
• Da, dacă te uiți la originea nașterii, când un spermatozoid și un ovul se unesc,
cumva gradual, ei creează propria pulsație.
• Și acea pulsație, gradual, este transferată într-un mușchi pe care noi îl numim
inimă.
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• Bătaia inimii apare când combinația și colecțiile Sufletelor, a ceea ce eu numesc
materia fizică a entității, se combină împreună și în acel proces creează un surplus
și o necesitate, sau o necesitate și o respingere, oricum vreți să-i spuneți și creează
viața, ciclul vieții pe care noi îl numim existență.
• Deci oricare dintre noi putem trăi în acea dimensiune, oricare dintre noi poate avea
o pulsație.
• De fiecare dată când puneți Gans-uri împreună într-o condiție dinamică, ele
creează o pulsație.
• Lecția de astăzi, doar ceea ce am explicat în ultimele 5, 10 minute, dacă puteți
înțelege ideea, esenţa şi întregul concept, ar trebui să vă facă pe mulți dintre voi,
oameni ai spațiului.
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