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lumina - transmutarea câmpurilor

• Mr Keshe:
• Mi s-a spus despre lecția anterioară, despre tehnologia luminii și a conversiei acesteia, că a 

afectat înțelegerea multora dintre oamenii noștri, care au înţeles puțin mai mult, dar acum 
sunt pierduți într-un nou labirint.

• Noi încercăm să înțelegem conversia plasmei, de la forma sferică la cea cilindrică alungită, sau 
la ceea ce noi numim lumină, și cum se convertește înapoi de la energie la materie, este 
vorba despre ceea ce scrie în cărțile 1, 2 și 3.

• Crearea luminii și deplasarea acesteia, este ea însăși o condiție impusă de mediul prin care 
plasma călătorește, sau spre care este atrasă, și pe de altă parte, aceiași condiție a mediului 
pot fi utilizate, pentru a dezvolta și roti ceea ce noi numim plasma luminii.

• Aceasta a fost numită transmutarea elementelor.
• Am început cu Gans-urile, iar acest proces are legătură cu câmpurile.
• Unele dintre câmpurile Gans-urilor pe care le faceți, dacă creați un mediul corect pentru ele, 

veți vedea că ele apar ca și lumină, sub formă vizibilă.
• Dar când această lumină ajunge la destinație se manifestă, ea însăși, 

în ceea ce este, adică o plasmă. 
• Transportă ea energia Cuprului , încât să se transforme ea însăși, 

în conjuncție cu câmpul gravitațional și magnetic al destinației acesteia, 
în Cuprul material?



lumina - transmutarea câmpurilor
• Deci dacă înțelegeți, lumina însăși reprezintă transmutarea câmpurilor, 

conform intensității acestora.
• Și conform cu ceea ce ea transportă, și cu ceea ce furnizează în punctul de manifestare a 

acesteia, în raport cu mediul.
• Razele Soarelui ca și câmpuri magnetice plasmatice, ce se deplasează sub această formă, 

dacă ați fi capabili să le capturați, ca și câmpurile gravitaționale și magnetice ale planetei, aici 
co-creați Aur, aici aveți Heliu, aici aveți altceva alți atomi.

• Deci ceea ce am învățat, este transmutarea câmpurilor, 
a pachetelor de energie, sau ceea ce noi numim lumină.

• Această mișcare a câmpurilor de la Soare, în acest punct
al sub materiei, a sub elementelor, prin interacțiune cu 
alte câmpuri, care se manifestă de la Soare sub diferite
intensități, sau prin interacțiunea altor câmpuri ce se
întorc, sau care intră în spațiul sistemului solar, se poate
ajunge la crearea Aurului de asemenea.

• Când pierd, aceste câmpuri, cel verde și cel roșu sau 
cel albastru, interacționând uşor între ele, ele creează 
ceea ce noi numim lumina translucidă a Universului.

• Dacă înțelegeți aceasta, atunci, ceea ce noi numim 
lumină de la Soare, ca și câmp, se manifestă ea însăși
la ceea ce este, conform cu ceea ce este acolo unde a 
ajuns, în acel punct.



lumina - transmutarea câmpurilor
• Când se înfășoară în jurul Pământului, pe diferite straturi, mai aproape sau mai departe, 

funcție de intensitatea câmpurilor gravitaționale și magnetice, începe să-și creeze propriile ei 
elemente.

• Dacă vă uitați la modelul geologic al planetei, când un munte este tăiat, vedem diferite 
straturi de diferite culori. De unde provin aceste culori? De unde provin aceste lucruri?

• Nu au existat în momentul nașterii și creării Pământului.
• Ele au apărut când Pământul a trecut prin diferite intensități 

ale benzilor exterioare ale Soarelui, și datorită rotației în 
jurul mediului acestuia.

• Deoarece mediul din jurul Pământului s-a schimbat, odată 
cu trecerea lui prin ele, el a acceptat și a creat diferite 
câmpuri gravitaționale și magnetice, care au condus la crearea diferitelor straturi.

• Deci dacă înțelegeți asta, și dacă extindeți cunoașterea și înțelegerea, noi suntem cei care 
decid absorbția câmpurilor și atunci, ajungem la o mare concluzie, putem schimba 
deșerturile în oaze, și apoi dacă așteptați suficient de mult, putem crea nisipul care este 
necesar oazelor, solul care este necesar cultivării.

• Deci înțelegem că straturile acestei planete, nu sunt accidentale.
• Nimeni nu se întreabă, cu excepția geologilor.
• Unele dintre ele sunt de proveniență vulcanică, dar pe altele omul niciodată nu le-a explicat.
• Acum înțelegem.
• Nu mai trebuie să punem chimicale în deșert pentru a schimba mediul, pentru a modela solul 

pentru un scop sau altul.



lumina - transmutarea câmpurilor
• Acum putem schimba mediul prin intermediul câmpurilor magnetice plasmatice, astfel încât 

noi să schimbăm jocul.
• Noi schimbăm jocul în două moduri.
• Schimbăm cantitatea de câmpuri care sunt necesare a fi absorbite, pentru a crea să spunem 

mediul unui sol marțian, pentru ca lucrurile să crească aici.
• Apoi pe următoarea ușă, putem crea o condiție, încât să crească doar banane.
• Și dacă vom deveni buni la asta, încât pe vârful muntelui să cultiv orez, ceea ce este opus a 

ceea ce cunoaștem acum.
• Orezul este cultivat pe terenuri plate, cu foarte multă apă.
• Dar este condiția pe care noi o creăm, schimbarea plasmatică din mediu, va dicta creșterea.
• Acesta este răspunsul pentru cei ce spun, că va fi o lipsă a hranei datorită numărului mare de 

oameni, care este în continuă creștere. 
• Chiar și pe acoperișul propriei noastre case, putem realiza medii 

ca și în serele pe care le avem astăzi, astfel că într-un colț creăm 
mediul tropical pentru fructe tropice, un altul pentru gazon, și un 
altul pentru a putea să cultivăm orice ne place.

• Și asta este ceea ce următoare generație a conversiei câmpurilor
din Univers, îl va forța pe om să accepte și să facă în adâncurile Universului.

• Dacă mergeți pe o altă planetă, și vreți să creați o condiție a acestei planete, îmi pare rău, 
acolo nu există sticlă,  nu există cadre de aluminiu, nu există sere.

• Dar dacă aveți cunoașterea și o înțelegeți, tot ceea ce trebuie să faceți, este să descoperiți ce 
câmpuri ajung aici, și ce sistem aveți nevoie ca să puneți aici, astfel încât acel câmp să creeze 
câmpul gravitațional și magnetic pentru a crește morcovi.



lumina - transmutarea câmpurilor
• Apoi aveți nevoie de sol pentru a-i cultiva. Apoi aveți nevoie de semințe, cărora asigurându-le 

condițiile corecte, ele vor crește singure.
• Puteți crește vegetație alcalină pe un sol acidic,  și o vegetație acidă pe un sol alcalin.
• Veți avea diferite tipuri de mediu, după cum doriți.
• Dar trebuie să o luăm treptat, cum să creăm condiția prin conversia luminii.
• Sau ceea ce noi numim deplasarea plasmatică a câmpurilor în Univers.
• Lumina nu este doar ceea ce vedeți și puteți identifica cu ajutorul ei.
• Lumina înseamnă transmutare, înseamnă transferul și transportul entității plasmatice.
• Unele trec de noi și devin lumina Lunii, altele trec de noi și devin lumina de pe Saturn.
• Când sunteți pe direcția unei alte planete, primiți aceiași intensitate a luminii ca cea de 

dinainte, iar strălucirea planetei Pământ nu se schimbă.
• Deoarece câmpul gravitațional și magnetic al Pământului, poate atrage doar câmpurile 

plasmatice ale luminii, ale entităților care sunt la intensitatea pe care el o poate atrage, nu pe 
cele ce trec prin el.

• Noi absorbim, noi atragem, conform cu câmpul gravitațional și magnetic al punctului central 
al planetei.

• Nu trebuie să avem ochi pentru a vedea, dar prin reflexia luminii pe care într-un fel o 
detectăm, noi putem spune ceea ce se află în fața noastră.

• Când omul își pierde ochii în adâncimile Universului, deoarece acolo nu au nici o utilizare, 
deoarece este prea aproape pentru a citi, totul este prea rapid, atunci cum poate omul 
vedea?

• Cum detectează omul fără a avea ochi? Este o mare diferență între orbire și lipsa vederii, lipsa 
ochilor.



lumina - transmutarea câmpurilor
• Chiar și dacă suntem orbi, dimensiunea interacțiunii câmpurilor, creează propria dimensiune 

a confirmării existenței.
• Dar când nu aveți asta, trebuie să lucrați asupra plasmei solare a corpului omului.
• Sunetele sunt foarte slabe în spațiu.
• Apoi se ajunge la viziunea Sufletului omului.
• Ce vom vedea, și cum ne-ar plăcea să vedem?
• Apoi fiecare entitate are o lățime de bandă, conformă cu înțelegerea omului sau a ființei, 

încât puteți detecta totul, deoarece ei nu interacționează cu sarea lichidă specifică ochiul 
vostru, pentru ca voi să confirmați entitatea.

• Dar atunci veți vedea prin intermediul intensității interacțiunii câmpurilor cu Sufletul omului.
• Apoi, dacă înțelegeți puțin mai mult din asta, atunci omul are vederea necesară pentru a-și 

vedea Creatorul.
• Omul este cel ce a decis să utilizeze ochiul fizicalității și nu ochiul Sufletului creației.



Conversia din lumina în materie
• Cum convertim, cum putem efectiv să ne schimbăm din raze în particule în stare materială, 

pentru a ne manifesta la diferite intensități, înseamnă înțelegerea totalității mișcării 
câmpurilor plasmatice.

• Înseamnă încetinire, înseamnă transfer și echilibrul dintre câmpurile gravitaționale și 
magnetice ale entității.

• Deci ați început ca și o plasmă, vă transferați ca și un câmp 
alungit al plasmei, încât să obțineți viteza maximă, iar apoi 
la destinație cum vă convertiți înapoi în plasmă? Care este 
metoda de conversie a unei raze, a unui câmp, într-o confirmare
plasmatică a existenței, și într-o condiție stabilă a poziționării?

• Foarte simplu.
• Există mai multe moduri de a o face.
• Diferite raze în spațiu au creat diferite metode, conform cu intensitatea câmpurilor 

gravitaționale și magnetice, ale propriei lor existențe. Deoarece nu puteți face aceiași 
procedură standard pentru fiecare rază. Este conform cu intensitatea cu care apare și cu cea 
unde aceasta trebuie să se manifeste.

• Întoarceți-vă la lecțiile originale și înțelegeți că plasma 
pornește din centru și se lungește. Așa arată câmpul 
plasmatic al razei, sau așa arată un câmp sau o lumină.



Conversia din lumina în materie
• Deoarece gravitează, este trasă înspre punctul mai slab din față iar punctul mai puternic este 

în spate, funcție de direcția de deplasare.
• Deci tot ceea ce trebuie să faceți, este să agățați                                                                                                                      

gravitationalul înapoi, de punctul din spate și să                                                                                                                   
agăţaţi magneticul de partea din față.                                                                                                                            
Și plasma se va deschide!

• Se schimbă ea însăși din lumină, înapoi în formă 
sferică, fără nici o deteriorare.

• Procesul poate fi foarte rapid. Practic voi agățați 
câmpurile gravitaționale și magnetice                                                                                                                    
în direcții opuse.

• Deci pachetul se deschide și deoarece aveți o curgere continuă, se face ea însăși sub formă 
de sferă, sau sub forma a ceea ce trebuie să fie în acea dimensiune, în acel mediu.

• Deci dacă înțelegeți asta, chiar și pentru cei ce lucrează cu transmutația câmpurilor, este 
foarte simplu, voi primiți razele de la Soare, schimbați sistemul, iar apoi puteți vedea că 
devine Aur, iar dacă-l schimbați într-un mod diferit, același lucru devine Argint, și dacă-l 
schimbați într-un alt mod, poate deveni Mercur, sau Cupru sau altceva.

• Dacă se ancorează în acest punct atunci este Cupru, dacă se 
ancorează în acest punct devine Aur, sau devine Hidrogen,                                                                                                     
funcție de mediu.

• Apoi dacă se ancorează mai aproape, devine Plutoniu.
• Deci în punctul de conexiune, noi decidem conversia plasmei,                                                                                                  

în orice entitate avem nevoie.



Conversia din lumina în materie
• Nu este nevoie să puneți două reactoare, opuse unul celuilalt.
• Trebuie să învățați procesul de interacțiune și de stabilire a legăturii între câmpuri.
• Noi toți am vorbit că atunci când puneți un magnet sau un sistem peste altul, atunci acesta se 

adaugă totalității. 
• Dar cât de departe înțelegem acest proces?
• Cât de departe ne putem extinde cunoașterea, deoarece în spațiu nu avem timp să ne 

gândim.
• Dacă frânați într-un loc greșit, în loc să fiți Cupru, finalizați prin a deveni Hidrogen.
• În loc să plutiți,  vă scufundați. Deveniţi altceva decât aţi dorit.
• Procesul de conversie este important, și cum decidem,  la ce nivel facem asta, într-un sistem 

spațial, este foarte ușor.
• În viitor, cei dintre voi care veți evolua în dezvoltarea tehnologie spațiale,                                                                                         

veți descoperi că puteți face o navă spațială, să se comporte ca și o rază 
sau ca  o particulă.

• O puteți face să se comporte ca și o undă, deoarece  nu are nici o entitate, 
nu are nici o tangibilitate.

• Dar în punctul de manifestare, ea se poate schimba de la una la alta.
• Noi înțelegem procesul de mișcare a luminii. Înțelegem transportul și transformarea 

câmpurilor,  de la un punct în altul, conform cu propria intensitate.
• Este unul din atributele Creatorului.
• Într-o zi omul v-a înțelege.
• Noi suntem cei ce din fizicalitatea noastră, din dimensiunea existenței noastre, noi creăm, 

prin interacțiunea colecțiilor de Gans-uri, ceea ce numim Sufletul omului.



Conversia din lumina în materie
• Apoi, dacă înțelegeți că Sufletul Creatorului  transportă 

spectrul existenței, iar intensitatea lui, prin modul în care noi 
vedem crearea Cuprului, vedem crearea Sufletului Creatorului.

• Trebuie să fie într-o anumită condiție, încât să-i dea 
confirmarea existenței.

• Deci nu contează câte Universuri și părți ale Unicosului, galaxii                                                                                          
și celelalte, sunt în cale, deoarece ați creat dimensiunea                                                                                                    
existenței, în întreg spectrul de energii, dacă vă amintiți, acum înțelegeți cum Creatorul este 
în mine iar eu sunt parte a Creatorului.

• Eu provin din lumina propriei lui existențe și în acest punct mă                                                                                       
manifest pe mine însumi prin cunoașterea propriei lui existențe.

• Dar cum se deplasează Creatorul din a fi totalitatea, pentru a fi                                                                                                       
în existența Sufletului omului, este un mister pe care omul îl 
va înțelege în vremurile ce vor veni.

• Dar dacă ați înțeles mișcarea creării plasmei, către punctul în 
care se manifestă ea însăși, în stare materială ca și Cupru sau 
orice altceva, nu poate exista nici o diferenţă în lumea creaţiei, între Creator și modul cum se 
manifestă el însuși ca și Suflet al omului.

• Am făcut omul în imaginea mea.
• Când strigați nu se duce doar la fiul vostru, care se află mai jos pe drum, oricine altcineva 

aude aceiași voce.
• Aceasta este frumusețea Creatorului. Când strălucește, toată lumea îl vede. Și dacă omul 

înțelege asta, într-un mod foarte simplu, va descoperi calea către Creatorul lui.



Conversia din lumina în materie
• Deoarece atunci când el strigă, toți îl pot auzi.
• Apoi, pentru că știți de unde provine zgomotul și vocile, îi puteți vedea existența.
• Deci dacă lumina vine de la existența interioară a unui Soare, iar prin transformarea, 

transportul şi transmutația acestuia, ajungând pe Pământ, el devine Cupru, iar dacă Pământul 
nu ar fi existat și călătorind într-un alt punct, devine Hidrogen, sau Heliu într-o altă poziție din 
Univers, sau poate chiar dincolo de condiția lui, atunci înțelegem...că există o mare întrebare 
pe care omul trebuie să și-o pună.

• Pe calea luminii Creatorului, suntem noi Aurul, Hidrogenul, sau doar acea energie de la 
sfârșitul timpului?

• Încât într-o zi, când în întoarcerea colectivă la ceea ce este, devine o altă parte a Sufletului 
Creatorului, așa cum ploaia se întoarce, așa precum câmpurile Soarelui pleacă și se întorc jos 
pe Pământ.

• Omul trebuie să înțeleagă că nu există nimic și chiar deloc 
diferit, pe întregul tărâm al Creației.

• Acesta este Sufletul omului, acesta este degetul lui, apoi 
emoția și câmpurile degetului, prin interacțiune cu creierul 
omului într-un anumit punct, creează reacția totalității.

• Deoarece acesta este curentul care creează mișcarea, sau 
propria plasmă a Creatorului.  Apoi înțelegem un lucru 
foarte simplu. Unde vrem să interferăm cu emoțiile și                                                                                                                           
cu câmpul sursă al Sufletului omului, pentru a ne aștepta la o anumită reacție și interacțiune 
la dimensiunea fizică a fizicalității omului.

• Apoi omul va înțelege simplu, un principiu foarte simplu.



Conversia din lumina în materie
• Și acesta este: pentru a călători în adâncul Universului, omul trebuie să înțeleagă 

funcționarea câmpurilor, a ceea ce el înțelege ca fiind lumina.
• Și cu cât înțelegem mai curând asta, cu atât mai repede va evolua omul într-o nouă 

dimensiune.



Poziția și conversia câmpurilor luminii 
• Sursa transmutări, transportului și conversiei, pentru a vă manifesta pe voi înșivă ca ceva, a 

fost la origine Soarele.
• La fel este și Sufletul omului, cum și Soarele este Sufletul Creatorului.
• Procesul de transmutare și transport al câmpurilor Universului, sunt foarte simplu de înțeles, 

dacă se înțelege aspectul simplu, că ordinul superior trebuie să dea, din ceea ce noi numim 
intensitatea lui magnetică, punctului de destinație.

• Și trebuie să ia din punctul de destinație, câmpurile lui                                                                                              
gravitaționale, încât să creeze un echilibru. 
Este ca un scripete. Depinde de cum trageți de acesta, 
și în ce fel vreți să mișcați lanțul. 

• Vreți să mișcați lanțul în sau vreți să-i permiteți lanțului să 
devină o funie continuă, să înțelegeți funcționarea funiei?

• Dacă înțeleg corect, eu am venit din Sursă, am creat un 
punct de conversie, în care mă comport ca și Sursa. 

• Deci de fapt, dacă omul învață că această parte, în totalitate, aici este comportamentul 
luminii.

• Aici este conversia câmpurilor de la unul la celălalt.
• Atunci voi decideți cum să rotiți, cum să absorbiți și                                                                                                    

cum să vă manifestați.



Poziția și conversia  câmpurilor luminii 
• Când vorbiți de stelele gemene, acest lucru din mijloc, acesta este ceea ce numim poziția și 

conversia intensității câmpurilor gravitaționale sau magnetice ale luminii, în raport cu 
apropierea sau depărtarea. 

• Și dacă puteți controla asta în reactoarele spațiale de astăzi, omul va fi capabil să călătorească 
în tot Universul și să se întoarcă din orice colț pe care el îl decide.

• Mișcarea plasmei în spațiu, este în totalitate dictată de intensitatea plasmei din ea însăși și 
în raport cu mediul acesteia, ca și ordin de mărime.



Conversia trupului în lumină
• Ruthy: - D-le Keshe ați menționat că Soarele se transferă ca și lumină, ca la destinație să fie 

materie, deci cum ca și ființe umane, ne putem schimba corpul înapoi în lumină, și ca și 
lumină să ne întoarcem înapoi la stele, deoarece în învățăturile budiste, noi întotdeauna 
auzim multe povești, despre acei oameni care se cultivă, iar la sfârșitul zilelor, devin tot felul 
de lumini frumoase, și dispar.

• Corpul lor se contractă, iar la unii corpul dispare complet.
• Deci puteți explica acest proces?
• Dl Keshe: - Aceasta este parte din Budism și parte din înțelegere.
• Dacă vă întoarceți la unele lecții de acum ceva timp, m-am referit la transferul energiei 

tuturor celulelor înapoi la Suflet, astfel încât fizicalitatea într-un fel dispare, sau într-un fel se 
întoarce înapoi la origini, la Suflet.

• Nu se poate face asta cu entitatea fizică, dar dacă ați înțeles că fiecare celulă are un Suflet, și 
se poate crea o condiție, prin care Sufletul omului să devină inferior în intensitate, față de 
Sufletul celulelor pe care el le-a creat, atunci el (Sufletul celulelor) devine alimentatorul.

• Și atunci în acel proces, atunci nu mai există nici o materie a fizicalității, deoarece totul a fost 
absorbit, atunci strălucește ca și o lumină şi prin raportul de intensitate, față de Sufletul 
totalității Universului, el este absorbit de acesta, sau detectat de acesta.

• Această înțelegere este foarte simplă.
• Buddha a încercat să explice asta, dar nu a găsit o cale ușoară de a o face înțeleasă.
• Poate noi reușim acum, poate reușim parțial.



Conversia trupului în lumină
• Dacă acesta este corpul omului și acesta este sufletul omului, legile plasmei vă spun că cel 

mai puternic întotdeauna dă celui mai slab, proporțional cu raportul de masă, astfel încât el 
poate să-l facă mai mare, sau poate crea o condiție încât prin alimentarea lui, își transferă cea 
mai mare parte a energiei acestuia și pe măsură ce scade, Sufletul omului devine atât de 
sărac, dă atât de mult, încât prin asta el dă fiecărui Suflet al entității.

• Deci în acest proces, se reduce puterea Sufletului. Toate entitățile corpului, toată părțile și 
bucățile, toate Sufletele totalității, în încercarea de a-l alimenta, ele însele mor pentru un 
singur centru. Și apoi este foarte ușor, trebuie să utilizați emoția omului.

• Apoi rămâneți cu un singur Suflet. Acum el transportă toate energiile, ale fiecărui Suflet 
individual din această entitate.

• Acum se schimbă, el trebuie să fie un dăruitor pentru a fi capabil să supraviețuiască.
• El își găsește punctul de destinație, punctul de interacțiune sau absorbție, sau într-un fel să 

fie atras către. 
• Într-un fel, el devine sursa.
• Noi devenim atât de umili, atât de jos, încât în intensitate suntem mai jos decât celulele 

propriului nostru corp, încât Sufletul fizicalității hrănește Sufletul omului.
• Este nevoie de o înțelegere totală.



Conversia trupului în lumină
• Apoi cu toate Sufletele fizicalității, Sufletul, ia el însuși energia fizicalității.
• Deci într-un fel, vă diminuați într-un singur Suflet, care este Sufletul omului.
• Iar asta are nevoie de multă înțelegere pentru a ști cum să o faceți.
• Foarte puțini oameni pot face asta.
• Și asta se întâmplă când nimic din Univers nu mai are valoare, în afară de a fi capabili să 

existați pentru a servi.
• Într-un fel dacă vă uitați, convertiți întreaga totalitate a omului, într-o singură entitate.
• Și apoi, așa cum am spus, dacă acea entitate este absorbită de vehiculul mai mare, ea devine 

ca o lumină. La fel cum o lumină care se deplasează de la Soare la Pământ, îl hrănește pe cel 
mai slab, prin direcția ei de mișcare, lumina continuă, apoi voi o numiți dispariție, dar de fapt, 
este un câmp masiv de energie, iar Universul nu este atât de masiv decât în termeni 
omenești, care este energia totală a existenței omului, încât voi deveniți o lumină, pentru a 
deveni, pentru a vă manifesta pe voi înșivă în dimensiunea acestei dimensiuni a intensității 
Sufletului entității Universului, proporțional cu câmpurile gravitaționale și magnetice ale 
masei acestei planete.

• Deci este foarte ușor. Și ceea ce fac oamenii spirituali, deoarece ei au învățat cum să se 
detașeze.

• Acum înțelegeți de cei ei spun că puteți deveni o lumină.
• Dar pentru a deveni o lumină, trebuie să fiți capabili să deveniți suficient de umili, încât 

Sufletul propriei voastre existențe să-și transfere întreaga energie, încât să vă alimenteze pe 
voi, astfel încât voi să deveniți totalitatea lui unu, încât totalitatea lui unu în interacțiune cu 
un altul, să devin un absorbant, să devină parte a energiei existenței.



Conversia trupului în lumină
• Budismul și Taoismul aduc multe lucruri mai aproape, pentru ca omul să înțeleagă în realitate 

adevărul despre propria lui Creație.
• În timp ce alte religii din Vest, sunt afaceri, nu o cale de învățare despre Suflet.
• Ruthy: - Dacă la origine suntem un Suflet și provenim din exteriorul planetei, de unde am 

ajuns aici, atunci este mult mai ușor pentru noi, să devenim o lumină și să ne manifestăm 
corpul aici și să nu mai fie necesar să trecem prin sarcină, pentru a ne afla în pântecul mamei 
și să ne naștem ca un copil?

• Dl Keshe: - Nu este un proces pe care să-l puteți controla voi.
• Este un proces al distribuirii echilibrate, a locului unde puneți farul (unde vă fixaţi originea), 

dacă puneți farul în Africa, în Rusia sau altundeva. Acel far este ceea ce voi numiți începutul, 
Sufletul omului, când este stabilit, când se stabilește în pântecul mamei.

• Înțelege că noi suntem cei care, sau este Sufletul nostru din momentul conceperii, cel care 
decide ce putere vrem să atragem din câmpurile Creatorului.

• Nu contează dacă ele au trecut printr-un sistem solar, printr-o galaxie, printr-un Univers sau 
altceva.

• Deci intensitatea Sufletului nostru, în momentul conceperii și a dezvoltării acestuia, dictează 
ce absorbim din intensitatea Creatorului, sau din câmpul original sau indiferent cum vreți să-l 
numiți. Este condiționat de poziție și de locul de unde Sufletul își are condiția, își are originea.

• Cât de departe sunteți față de sursă, cât de departe și cât de multe lucruri sunt în față, sau 
orice, încât aici deveniți Aur, aici deveniți Argint, aici deveniți orice, apoi deveniți Hidrogen și 
orice altceva.



Conversia trupului în lumină
• Voi creați în momentul concepției intensitatea câmpurilor, ca să absorbiți această intensitate 

a câmpurilor.
• Câmpul cu această intensitate provine direct de la Sursă, de la început, de unde ați fost 

eliberat, nu înseamnă că întotdeauna atât de înalte, și poate fi acea origine care nu a avut nici 
un incident, sau nici un accident, sau nu a atins nimic, până a ajuns la voi, deci vă conectează 
direct pe direcția Sufletului.

• Dar asta este foarte rar, posibilitățile sunt mai mult sau mai puțin impuse de Univers, 
deoarece este o misiune foarte mult amestecată.

• Ruthy: - Cred că înțeleg puțin, dar aș vrea acum poate cumva să-mi confirmați.
• Bine, deci un Suflet care vine din exteriorul acestei planete, se poate schimba să fie o lumină, 

și să-și manifeste direct corpul pe această planetă, fără să treacă prin sarcină și naștere.
• Dl Keshe: - Deci într-un fel se întâmplă. Omul a ales să accepte acel tip de naștere, dar dacă 

puteți merge de aici pe planeta Zeus și știți cum să vă convertiți când vă apropiați, nu trebuie 
să mergeți în pântecul unei mame pentru a fi născuți, ci doar vă convertiți, cunoscând 
intensitatea Sufletului și condiția mediului.

• Poate că unii dintre noi vor ajunge pe o planetă, dacă decid să meargă în spațiu, deoarece 
toate ființele sunt rotunde, și se rostogolesc pretutindeni.

• Ele nu au brațe și picioare.
• Deci, trebuie să întrați într-o sferă, pentru a fi născuți și a avea un Suflet?
• Puteți veni și trăi conform cu poziția pe care o aveți.
• Așa cum am spus, schimbați plasma Sufletului, la locul interacțiunii.



Lumina şi fizicalitatea omului
• Dr. Azar: - Am o întrebare despre raza de lumină, pe care ați arătat-o și ați spus că dacă 

punem gravitaționalul în spate, și magneticul în față, o schimbăm în Gans. 
• Dl Keshe: - O schimbăm într-o sferă.
• Dr. Azar: - Dar, dar lumina însăși, unde sunt magneticul și gravitaționalul? Sunt pretutindeni?
• Dl Keshe: - Da, sunt foarte asemănătoare interacțiunilor, este ca atunci când lumina găsește o 

spațiere.
• Așa cum am spus în alte lecții, dacă aveți un magnet, aveți câmpuri.
• Dacă faceți la fel cu magneții sferici, veți vedea aproximativ la fel.
• Noi spunem că din Polul Nord ele ies afară, dar este un spațiu între                                                                              

aceste câmpuri magnetice. Deci aceste spațieri nu sunt spații goale,                                                                                       
sunt locul unde câmpurile gravitaționale s-au restrâns.

• Deci cum puteți trece prin aceste spațieri ale Universului, deoarece acestea nu se opresc aici. 
Cu cât se îndepărtează ele se deschid la un unghi foarte mare.

• Deci orice la acea intensitate a câmpului, are un pasaj de trecere.
• Iar aceasta este diferită față de aceasta. 
• Și chiar diferită față de cealaltă de lângă ea.
• Dr. Azar: - Deci dacă Gans-urile au o lumină și eu presupun că corpul este asemenea unui 

Gans, deci l-aș putea vedea ca pe o lumină, dar motivul pentru care nu-l văd este că pe 
planeta Pământ, nu-l pot vedea din cauza fizicalității.



Lumina şi fizicalitatea omului
• Dl Keshe: - Da, dar lasă-mă să-ți explic altceva. Noi am văzut aura omului.
• Vedeți, aceasta este aura, acestea sunt câmpurile din jurul omului.
• Și asta este după conversia de la Suflet către fizicalitate, către masa 

corpului omului.
• Deci există un far foarte puternic în centru. Noi îl numim Sufletul omului.
• Apoi aveți, cea cu care v-ați obișnuit, fizicalitatea omului.
• Dar dacă ochii mei, ochii Sufletului, sau ochii mei fizici, de pe planeta Zeus, 

nu văd asta, ci eu văd doar Sufletul omului.
• Eu nu văd ce face aici, dar văd care-i sunt intențiile.
• Iar omul va descoperi asta foarte curând. Unul din primele lucruri care-l vor                                                                             

lovi pe om, este că nu va vedea fizicalitatea, va vedea lumina.
• Dar vedeți voi, această lumină comunică cu voi, este parte a lui, o puteți simți.
• Deci acum ne întoarcem la punctul: Eu vă văd Sufletul, deoarece este un far foarte puternic?
• Sau cu ochiul omului eu văd doar fizicalitatea omului, și nu pot vedea Sufletul?
• Și dacă sunteți un prădător, voi luați Sufletul. Este un bun pachet de energie.
• Dr. Azar: - D-le Keshe, vreau să mă întorc la o vorbă pe care ați spus-o, că întregul Unicos 

devine spațierea, dintre Sufletul Creatorului și creierul, sau oceanul de magmă, care prin 
reducerea câmpului, duce la crearea fizicalității Creatorului.

• Atunci în ce parte a emoțiilor Creatorului vrea omul să navigheze, cu dimensiunea Sufletului 
lui?

• Deci Creatorul are un Suflet, Creatorul are o fizicalitate, creatorul are  emoţii și practic, atunci 
când ne întoarcem, când spunem: Am creat Omul în imaginea mea!



Lumina şi fizicalitatea omului
• Deci noi suntem în emoția lui, noi suntem acea imagine a lui Dumnezeu, deoarece el ne-a 

creat în propria lui imagine, deci practic Creatorul a pus toate aspecte lui în noi, precum și 
aspectul nelimitat al lui însuși.

• Adică, mă scald în emoția Creatorului chiar acum? Iar emoția mea este emoția lui, dar în 
fizicalitate.

• Deci chiar acum, nu contează câți oameni se nasc pe această planetă, ei au un aspect al 
Creatorului, apoi Creatorul se joacă cu toate aspectele lui, pentru a obține ce?

• Deoarece trebuie să existe un motiv, pentru care el a pus toate aceste aspecte.
• Pentru a veni cu o ultimă soluție, sau să ajungă la un prag când totul va deveni unul?
• Dl Keshe: - I-am spus asta odată unui copil, care cred că însumează un răspuns pentru tine.
• Dacă fiecare celulă are propriul ei Suflet, este fiecare celulă conștientă de existența 

Sufletului?
• Atunci sunteți o celulă din vârful degetului, iar corpul joacă fotbal. 
• Care este rolul vostru în acel joc de fotbal?
• Sunteți parte a totalității care se mișcă alergând după minge?
• Și nu sunteți conștienți de asta, deoarece sunteți doar o celulă din vârful unui deget?
• Atârnând și bălăngănindu-vă acolo.
• Deci, chiar și așa noi spunem că suntem parte, că suntem conectați la Sufletul Creatorului.
• Se joacă Creatorul fotbal acum? Sau se odihnește?
• Și doar pentru că se odihnește, el stă suficient, astfel încât degetul se mișcă, încât celula care 

este pe el, care este Sufletul omului, mișcându-se, este conștientă că restul joacă fotbal?
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