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Tesla, unitatea de masura a sufletului
06:19_ 10:03

• Dl Keshe:
• Unul din cele mai importante lucruri, atunci când vorbim despre călătoria spațială, este cum 

măsurăm câmpurile spațiului.
• Una din cele mai obișnuite unităţi de măsură, pe care oamenii de știință au acceptat-o, este 

ceea ce noi numim tesla. Iar acest sistem de măsură, nu se aplică doar la ceea ce numim 
sunet sau oricare altă intensitate, ci se aplică intensității interacțiunilor interne ale creierului 
omului, se aplică câmpurilor de la Soare la Pământ, se aplică practic la tot ceea ce există în 
acest poate plat Univers, sau în Universul uman, sau în Unicos, acestea având această măsură 
în ele.

• Tesla, este omul care a pus-o (magnetismul) în scenă și într-un fel, noi avem ceea ce numim 
inversul ( complementarul) lui Tesla, care este profesorul Meyl ( Konstantin Meyl ) cu 
câmpurile gravitaționale.

• La fel ca și ordin de mărime, mai mult sau mai puțin,  dar diferite şi fără să poată  exista unul 
fără celălalt.

• Noi, dacă dorim, putem să măsurăm chiar intensitatea Sufletului nostru, în tesla.
• Există un câmp magnetic ce radiază din Sufletul omului, de o anumită intensitate, care în 

raport cu mediul în care Sufletul se manifestă pe el însuși, prin interacțiunea cu acest mediu, 
creează tranziția poziției, sau ceea ce numim creierul omului.

• Și apoi, în acel proces, își dezvoltă propriile câmpuri, încât prin interacțiune cu condiția 
materiei  fizice a poziției, creează fizicalitatea corpului omului.



Tesla, unitatea de masura a sufletului
• Deci, chiar și Sufletele noastre, pot fi măsurate în tesla.
• Chiar și unda de o anumită intensitate, care devine emoție, râs, bucurie, are o intensitate, o 

intensitate tesla.
• Noi trebuie să dezvoltăm aceste tehnologii și mulți oameni din întreaga lume, au început 

dezvoltarea profundă a acestor tehnologii, au început să măsoare intensitatea, undele, sau 
oricum le spun ei, intensitatea Tesla a fiecărei celule, a fiecărui creier, a fiecărui Suflet.

• Ceea ce trebuie să înțelegem, este că Sufletul omului, este doar o fracțiune din Sufletul 
planetei, în ceea ce numim intensitate tesla.

• Iar Sufletul acestei planete, față de cel al sistemului Solar sau al Soarelui, iar cel al Soarelui 
față de cel al galaxiei, și cel al galaxiei față de ceea ce numim linia centrală a Universului, 
toate au propria lor intensitate tesla. 

• Noi am ales numele omului ca să ne raportăm la el, unul din cei mai mari savanți ai acestei 
planete.



Wikipedia:
• „Tesla (simbolizat T) este unitate derivată de măsură în Sistemul internațional de unități de 

măsură, SI, pentru inducția magnetică, care are simbolul B. Această mărime 
electromagnetică mai este cunoscută și sub numele de densitate de flux magnetic. Nu 
trebuie să se confunde densitatea de flux magnetic, B, cu intensitatea (tăria) câmpului 
magnetic, H. Denumirea acestei unități de măsură provine de la numele fizicianului Nikola 
Tesla.

• Unitățile folosite sunt:
• A      =  amper intensitatea curentului electric
• C      =  coulomb                        sarcini electrice
• kg    =  kilogram                           masă
• m     =  metru lungime
• N     =  newton                                forță
• s      =  secundă timp
• T      =  tesla                                     inducția magnetică
• V     =  volt                                       tensiunea electrică
• Wb =  weber                                   fluxului magnetic “



Wikipedia:
• "În electromagnetism, intensitatea câmpului magnetic H este o mărime vectorială ce

caracterizează fiecare punct al unui câmp magnetic și care nu depinde de proprietățile
magnetice ale mediului. Această mărime este definită ca fiind raportul dintre inducția
magnetică din acel punct și permeabilitatea magnetică a mediului din acel punct:

• Unitatea de măsură în SI este amperul (amperspira) pe metru."

Google  translate

• Strength = putere, tărie, forţă, energie, intensitate a curentului, vigoare, rezistenţă, 
soliditate, trăinicie, sprijin,  braţ, virtute , concentraţie, efectiv, număr.



Comunicarea prin suflet
10:03_36:32

• Trebuie să înțelegem cum comunică omul.
• Limbajul omului, indiferent de limbă, reprezintă conversia Sufletului, a înțelegerii anumitor 

condiții, în înțelegerea vocabularului sau a sunetului, prin care se manifestă el însuși.
• Noi avem o unitate de conversie, de inversie, care convertește totul într-un singur punct și 

din acel punct devine limbaj.
• Deci trebuie să mergem spre acel punct, înainte de conversia limbajului, înainte de conversia 

gândirii. Nu este doar un limbaj, noi gândim în Farsi ( Engleză, Franceză), noi vorbim în Farsi ( 
Engleză, Franceză), noi ne imaginăm, noi dezvoltăm, noi râdem, noi ne bucurăm în acel 
limbaj.

• Dar ce este limbajul  înainte de acel invertor? Înainte de a converti intensitatea Sufletului, în 
acest limbaj.

• Gândiţi-vă, cum comunică bebelușii, în ce limbaj?
• Ei își cunosc reciproc poziția, nu contează că aduceți diferiţi copii din diferite ţări, și-i puneți 

unul lângă celălalt, în câteva ore ei își găsesc ierarhia, ce le place reciproc, ce nu le place și 
nici unul nu vorbește vreun limbaj, dar înțeleg vocabularul vocii şi comunică între ei.

• Comunicarea în limbajul nou născuților, reprezintă limbajul Sufletului omului, și noi toți îl 
cunoaștem.

• La naștere nu există nici un limbaj, dar dacă puneți copii unii lângă ceilalți, vedeți reacțiile, 
ierarhia, sau se bucură unul de celălalt, fac ceea ce le place, atingându-se reciproc.
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• Deci omul ajunge să înțeleagă că Sufletul lui are intensitate și este înțeles de fizicalitatea 
altuia.

• Aceasta este baza, înainte de conversia creată de limbaj, este limbajul Sufletului omului.
• Mulți copii la naștere sau înainte de naștere, au ochii albaștri. De ce?
• Vedem că odată cu înaintarea în vârstă, culoarea ochilor se schimbă, la vârsta de 2,3 sau 4 

ani.
• Aceasta este transformarea Sufletului, a intensității Sufletului, prin ochii omului. A culorii 

albastre.
• La un anumit moment, când murim, în multe cazuri, puteți vedea cum Sufletul omului 

schimbă culoarea ochilor înapoi în albastru.
• Asta este ceea ce în realitate înțelegem.
• Dar există un pas mai departe, noi legăm asta de înțelegerea Sufletului planetei Pământ, la 

crearea acestei planete.
• Deci dacă punem un pește, un pui, un om, un câine, un cal, un bebeluș, chiar înainte de a se 

naște, înțeleg ei aceiași limbă?
• Deoarece ei toţi au la fel, un Suflet?
• Apoi ne întoarcem un pas înapoi.
• Unde vedem Sufletul omului în raport cu Sufletul Pământului?
• Suntem conștienți la nivelul intensității Sufletului, de trăirile planetei?
• Oare Sufletul planetei, Sufletul sistemului solar și al galaxiei vorbește prin Sufletul nostru?
• Devenim conștienți când se întâmplă ceva ciudat la distanță, dar am ajuns să ignorăm?
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• Trebuie să creăm și să înțelegem o nouă dimensiune, în înțelegerea limbii Universului, care 
se află în noi înșine? deoarece am fost creați din aceasta și din nimic altceva.

• Aceasta va deveni aspectul principal, al celor ce se numesc călători ai spațiului.
• În ce limbă îi vorbiți omului de pe Zeus?
• El nu știe Franceză, Engleză, Farsi, Arabă, Germană.
• Comunitățile Universale vorbesc și comunică unele cu celelalte, iar omul trebuie să învețe, 

așa cum vorbim în Engleză, sau în Arabă sau în Franceză, așa cum avem o primă limbă acasă 
și o a doua limbă în exterior, trebuie să învățăm o nouă limbă, care este limba Sufletului.

• Toți știm această limbă, deoarece ne-am născut cu ea, dar am uitat-o.
• Pe măsură ce devenim oameni ai spațiului, trebuie să înțelegem că noi deja știm acest 

limbaj.
• Nu este limba mamei, este o limbă universală.
• Dar eu încă mă întorc și-mi amintesc, cum am comunicat în primele zile ale vieții noastre pe 

această planetă.
• Dar am putut simți totul, nu aveam ochi să vedem, dar știam că suntem în brațele cuiva.
• Dar știam că fizic eram manevrați, că cineva te săruta, că cineva făcea ceea ce era nevoie 

pentru noi.
• La fel este şi Sufletul animalelor care devin conștiente în momentul nașterii, deoarece ele 

trebuie să vadă imediat și trebuie să recunoască mediul, deoarece viața lor depinde de asta.
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• Acolo unde Sufletul se termină, limbajul Sufletului se extinde, sau limba Sufletului devine un 
convertor în spațiul dimensiunilor.

• Avem același lucru în dimensiunea Sufletului, în raport cu mediul nostru?
• Dar acum acest limbaj nu are utilitate aici, trebuie să-l convertesc
• Există un pasaj între cele două camere ale inimii, care se schimbă pe durata nașterii. 
• Prima dată când respirați aerul, acesta se închide.
• Reprezintă această a doua schimbare a fizicalității, predarea comutatorului spre Sufletul 

omului?
• A creat corpul nostru acel comutator?
• Este construit în el?
• Sau este așa cum am spus, că curgerea sângelui se schimbă, deoarece am fost născuți și 

separați față de inima mamei?
• Înțelegerea limbajului Sufletului, și noi toți îl cunoaștem, devine una din pietrele de temelie 

a cunoașterii spațiului.
• Este foarte asemănător cu plimbarea într-un bar Spaniol, și voi vorbiți doar Arabă.
• Nu contează ce gesticulați, nu este înțeles. Voi zâmbiți, ei vă răspund, voi vociferați, ei la fel.
• Când vom deveni oamenii ai spațiului, vom avea această problemă, cu fizicalitatea noastră.
• Trebuie să înțelegem. Vom fi forțați să înțelegem, va trebui să înțelegem dimensiunea 

fizicalității în care ne aflăm. Noi trăim în ea, suntem născuți în ea.
• 11:52
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• Noi ne uităm la manifestarea omului, la momentul nașterii, dar în dimensiunea Universului, 
ne uităm la manifestarea omului matur.

• El recunoaște mediul, poate răspunde acestuia, poate crește conform cu acesta și reflectă 
ce-i place din el.

• Este timpul ca să ne întoarcem la momentul nașterii și să găsim limbajul de comunicare cu 
care ne-am născut și pe care l-am uitat.

• Deoarece acel limbaj, devine nivelul de bază al înțelegerii, limbajului Universului, ale galaxiei 
și a celorlalte.

• Deoarece au toate aceleași principii. 
• Dacă vă amintiți modul cum obișnuiam să desenez spirala, încât să pornească dinspre centru 

spre exterior,la fel este și cu limbajul Universului, nu este nimic diferit.
• Dacă vă uitați la întreaga structură, este același lucru.
• Dacă aceasta este totalitatea limbajului Universului, limbajul omului este undeva aici.
• Limbajul galaxiei este undeva aici. 
• A Universului este undeva aici.
• A Unicosului de diferite intensități, este undeva aici. 
• Acesta este Sufletul Creatorului.
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• Totul este creat din el, proporțional cu intensitatea.
• Dar, dacă vă uitați, ele toate au același numitorul comun al intensității.
• În aceiași măsură în care dă, în aceiași măsură primește, la intensitatea

Sufletului Creației.
• Intangibilitate, dar la dimensiunea intensității câmpurilor Universului.
• În atât de multe feluri, noi ajungem să înțelegem, omul nu trebuie să învețe un nou limbaj, 

pentru a deveni un pasager al Universului.
• Când punem omul în plasma Universului, și creăm în nava noastră spațială, dimensiunea 

plasmei, conform cu nivelul energiei Neutronului plasmei, Sufletul nostru vorbește la 
aceiași intensitate, are aceiași intensitate a gândurilor.

• Ar fi surprinzător, dacă ați întâlni un om sau o creatură de pe o altă planetă și să-i cunoașteți 
limbajul, deoarece el vorbește ca și voi, dar la intensitatea galaxiei. Voi nu înțelegeți acest 
limbaj. 

• Apoi trebuie să mergeți în forul vostru interior, pentru a găsi intensitatea mare din care el 
este făcut, la care el poate comunica și pe care o puteți converti la cea a voastră, pentru a-l 
putea înțelege.

• Un alt aspect, când ajungem la această dimensiune, vom vedea oamenii altor dimensiuni?
• Îi vom observa, nu-i vom vedea cu ochii omului, ci îi vom vedea cu Sufletul omului.
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• Dacă vă întoarceți la această înțelegere, dacă vă întoarceți și începeți să măsurați, 
intensitatea emoției omului, veți vedea că mulți savanți au ajuns în acest punct, o testează, o 
dezvoltă, pentru a testa, pentru a vedea reacția, pentru a măsura unda, ceea ce noi numim 
frecvență sau orice altceva, deoarece unda Sufletului, în interacțiune cu starea materială a 
creierului omului, are nevoie de penetrare, iar această penetrare este cunoscută ca și 
frecvență sau Herți sau oricum vreți să-i spuneți.

• Iar finalul acesteia este Tesla, este ceea ce noi măsurăm ca și intensitate a câmpului.
• Și apoi, când interacționează cu starea materială, noi descoperim cum penetrează prin el, noi 

i-am dat numele de Herți sau frecvență.
• Cum ar fi dacă ați înțelege în totalitatea cunoașterii fizicii, și dacă am înțeles, acesta este 

câmpul gravitațional și Magnetic, care atunci când lovește un bloc, nu contează că este 
creierul omului sau o sârmă de Cupru, sau orice altceva, el trebuie să-l penetreze, și pentru 
că nu poate trece prin el, el trebuie să găsească o cale să treacă și la o anumită intensitate el 
poate trece.

• El poate trece prin anumite lucruri, iar voi o numiți
frecvență sau lungime de undă. 

• Iar acum noi putem măsura asta. 
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• Savanții dezvoltă din ce în ce mai multe moduri, pentru a măsura emoția, trăirea, răspunsul.
• Cunoașterea lumii științifice, avansează foarte rapid.
• Dar noi mergem spre un alt capăt, trebuie să mergem invers, către intensitatea Sufletului 

omului.
• Dacă luăm creierul omului, acesta fiind Sufletul omului, savanții noștri îl măsoară în diferite 

profunzimi, aceste lungimi de undă, aceste frecvențe, iar apoi spun că acestea sunt emoții, 
acestea sunt interacțiuni, acestea sunt răspunsul la recunoașterea vieții și a poziției.

• Ceea ce este interesant, dacă vă uitați la această imagine,
noi vedem, ceea ce numim electrozi ai creierului.

• Fiecare mic obiect pe care-l vedeți pe cap, este un senzor ce 
măsoară lungime, intensitatea, frecvența, sau oricum vreți să-i 
spuneți, a creierului persoanei de sub ele.

• Și ceea ce vedeți pe calculatorul  din fundal, este o înregistrare
video a acesteia.

• Această cască care este plină de electronică, măsoară fiecare
frecvență, fiecare undă, produsă în creierul omului, în anumite
părți, proiectată de savanții Israelieni. 

• Calculatorul pe care-l vedeți în fundal, programat și scris de 
savanții de la Universitatea Cambridge.
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• Cei doi savanți, cele două grupe de savanți, plus un alt grup de savanți, lucrează împreună, 
pentru a evalua acest creierul acestei persoane, dacă funcționează, dacă are emoții.

• Răspunde realității, sau are recunoaștere?
• Își recunoaște numele? Și toate răspunsurile sunt da.
• Am avansat în cunoaștere atât de departe, încât dacă vedeți există un cablu, pentru fiecare 

poziție a acestui creier.
• Sunt aproximativ 140-150 de electrozi pe această cască.
• Este unică. A fost prima dată când au adus Israelienii și Belgienii, și savanții Universității din 

Cambridge, care au lucrat mult timp pentru a face asta, deoarece ei nu au avut o situaţie în 
care să testeze.

• Și acesta a fost testul lor. Și acesta este cel mai important test, pe care ei îl pot confirma, 
persoana este vie, își recunoaște numele, este funcțională și vie.

• Dacă vă uitați la forma mâinii, dacă vă uitați la față, această persoană a fost în comă.
• Iar acum a fost adusă la viață. Savanții cei mai competenți din lume, confirmă existența vieții.
• Ea stă, vorbește. Este o persoană în comă, care a fost recunoscută ca fiind moartă, pentru ca 

mașina să fie oprită.
• A fost nevoie de mai puțin de 14 de zile pentru tehnologia Fundației Keshe, pentru a o 

aduce înapoi la viață, și să fie confirmată de savanți.
• Este atât de avansată, încât reproduce modelul culorii creierului.
• Toate datele, toate culorile, toate imaginile făcute în același timp cu RMN și tomografie 

computerizată, sunt disponibile, și arată un creier funcțional.
• Și ei nu au mai văzut asta niciodată înainte.
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• Trebuie să atingem nivelul Sufletului omului, pentru a aduce restul în funcțiune.
• Am văzut avansul finalizării acestuia, cu Naomi.
• Este atât de radical, încât nimeni nu a mai văzut, conform savanților din Belgia, din centrul 

unde a fost făcut testul, cu acordul a trei națiuni, practic guvernul fiind implicat în acest test, 
deoarece a fost prea avansat, iar motivul pentru care Israelienii l-au făcut, a fost să confirme 
că tehnologia Fundației Keshe este atât de completă, încât Sharon, primul ministru al 
Israelului, poate fi scos din comă.

• Iar concluzia a fost că se poate.
• Dacă mergeți la istoria lui Sharon, a fost mutat acasă după acest test.
• Dar a fost blocat de premierul Israelian, deoarece tehnologia unui savant fizician nuclear 

Iranian, nu putea fi utilizată de un lider Israelian. 
• Lăsarea primului ministru să moară a fost mai importantă, decât numele unui om, și 

națiunea unui om.
• De aceea noi facem o singură națiune pentru om.
• Dar ce este important, această femeie, este o femeie ce se află în instanță împotriva 

Fundației Keshe, iar ei nu au spus că ea a revenit la viață.
• Și întregul caz este fixat pe această fată.
• Moartă, moarte certificată la sosire, doar pulsul inimii, iar eu i-am dat viața înapoi, gratuit.
• Într-o lună, 40 de zile, ea mânca și toate celelalte.
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• Și avem comunicarea cu mama, care spune că guvernul Israelian și savanții au venit să vadă.
• Iar apoi poliția a schimbat-o, în ceva ce a fost făcut greșit.
• Aceasta este o descoperire majoră în lumea științei. 
• Singura persoană care s-a întors din moarte la viață, este Christos, și acum eu am făcut-o de 

două ori, sunt un dublu Christos.
• Naomi și ea. În ochii Belgiei eu sunt un criminal, în ochii restului lumii și a celor mai 

inteligenți savanți, ei știu că am adus viața înapoi. 
• Iar noi prezentăm asta ca pe o evidență.
• Savanții lumii au confirmat-o în totalitate, noi avem suficiente evidențe.
• D-ul Delanoire a distrus evidențele.
• Pentru a nu arăta unul din cele mai mari câștiguri din știința omului, pe care lumea științifică 

să-l confirme.
• Iar aspectul interesant este că Cercul Roșu a făcut o filmare a procesului, când ea și-a revenit 

la viață.
• Iar frumusețea este că totul este înregistrat. Savanții din Belgia și cei din Israel vor aduce 

evidențele în justiție.
• Cel mai mare câștig al omului, să fie capabil să dea viață unui corp mort.
• Dar la final, ce au făcut savanții care au construit sistemul?
• Noi am măsurat, noi am dezvoltat tehnologia, astfel încât să măsurăm lungimea de undă a 

creierului.
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• Dar această lungime de undă provine de undeva, vine din centrul creierului, vine din 
Sufletul omului.

• Trebuie să facem sisteme mult mai complicate, să mergem în interior și în exterior, să 
mergem în interiorul structurii creierului și să găsim frecvența, lungimea de undă, 
intensitatea Tesla, a Sufletului omului, încât să putem duce omul în spațiu.

• Cât de departe, voi ca și căutători ai cunoașterii, sunteți pregătiți să duceți asta mai departe?
• Cât de departe sunteți pregătiți să creați o condiție, în care să vedeți funcționarea Sufletului 

omului, în interiorul unuia din reactoarele voastre?
• Două grupuri lucrează la asta, Chinezii și Americanii.
• Un grup a căzut, merge într-o direcție diferită a cercetării.
• Un grup a mers pe mișcarea câmpului acestui Univers, în dimensiunea Sufletului.
• Noi avem 4 grupuri ce lucrează spre dezvoltarea tehnologiei spațiale, fizice, intangibile, și a 

Sufletului.
• Avem nevoie de asta, deoarece unii dintre voi, conform cu înțelegerea voastră, veți zbura 

conform cu ceea ce vă simțiți confortabil.
• Cât de aproape sunteți de Sufletul vostru, încât să vă încredeți în Sufletul pilotului?
• Sau preferați să fiți în dimensiunea tangibilă și să călătoriți într-o navă spațială?
• Sau unii dintre voi decid: Sunt suficient de inteligent, încât vreau să călătoresc în propriul 

meu Suflet, în întreg Universul, și să mă manifest pe mine însumi, după cum mă simt.



Creierul convertorul manifestării sufletului în fizicalitatea omului
36:35 - 51:52

• Noi trebuie să înțelegem știința, cunoașterea Creației. Trebuie să ne cuprindem pe noi înșine 
în dimensiunea Universului și nu în dimensiunea craniului omului.

• Dacă vă uitați, cu cât vă îndepărtați, ajungeți la o dimensiune sau tangibilitate diferită .
• Așa cum am spus, noi intrăm în dimensiunea vieții, intrăm în dimensiunea simțirii, întrăm în 

dimensiunea fizicalității.
• Cum ajunge existența noastră fizică, în materia oaselor și a cărnii?
• Dacă acesta este Sufletul vostru și radiază spre exterior și conform cu 

intensitatea poziției lui, devine creierul omului, apoi la un anumit 
moment, toate aceste intensități, toate, ajung să fie la fel şi creează 
limitele formei creierului omului.

• Dar există doi factori. 
• Acest creier al omului este conținut în interiorul craniului omului, care în

mod continuu inundă creierul cu Calciu.
• Foarte ciudat, ceva la care lumea științifică nu a reflectat deloc, este 

cum se poate ca totul, la cel mai înalt nivel al Calciului, să dea forma 
creierului omului, cum este convertit acest Calciu și cum este poziționat 
ca în structura Sufletului, în structura osoasă a omului?



Creierul convertorul manifestării sufletului în fizicalitatea omului
• Astfel încât, totalitatea a ceea ce numiți carnea creierului, să devină carnea omului?

• Deoarece fiecare punct din această carne, are un corespondent în această carne.
• Aceasta poartă intensitatea Sufletul omului, la punctul de conversie.
• Aceasta poarta intensitatea planetei, la punctul de conversie.
• Cât de mult mai pot să vă învăț?
• Cât este omul de ignorant?
• Dacă intensitatea colectivă a acestora, la o anumită intensitate, creează emoția de a râde, de 

bucurie, întreaga fizicalitate reacționează la asta.
• Cât de mult? Ce altceva, ce mai trebuie să înțelegem?
• Și atunci când intrați într-o altă dimensiune, într-o altă poziție din Univers,                                                                           

cu o intensitate diferită, acum aceiași formă și intensitate a conversiei, 
vă va da o formă diferită.

• Dar Sufletul rămâne la fel.



Creierul convertorul manifestării sufletului în fizicalitatea omului
• Invertorul, ceea ce numiți creierul omului, în raport cu condiția câmpurilor, față de condiția 

materială a existenței, îl va manifesta pe om în acea dimensiune, cu acea formă.
• Dar trebuie să înțelegem mai mult, sau trebuie să facem sisteme, pentru a descoperi 

misterele existenței?
• Sau nu au existat mistere, ci doar noi nu am înțeles niciodată?
• Deoarece este aceiași replicare în întreg Universul.
• Cei ce au ajuns să înțeleagă că omul, apare în forma umană, datorită condiției acestei 

planete, conform cu manifestarea acesteia, creează această condiție.
• Poate cu o mică deviere, așa după cum vedem, că unul este negru, altul este alb, altul este 

galben, unul este scund, altul este înalt, unii au ochii albaștri, care reprezintă reflexia 
energiilor dinspre Sufletul omului, înspre dimensiunea fizicalității, încercând să se adapteze, 
și-i putem vedea cu ochii puțin verzi, cu o întrerupere în mijloc, unde poate fi puțin verziu 
sau puțin galben.

• Nu ne deranjează dacă vedem un negru, sau un galben, sau un Chinez, sau un American, sau 
un African și brusc, când vedem o altă culoare și dimensiune, dintr-o altă poziție din Univers, 
ei sunt străini (aliens).

• Nu suntem toți străini unii față de ceilalți pe această planetă?
• Și iar ne întoarcem la: Care este limbajul Sufletului Universului?
• Și suntem, acum, când înțelegem funcționarea Sufletului omului, reflexia Sufletului 

Creatorului?
• Și răspunsul este da.



Creierul convertorul manifestării sufletului în fizicalitatea omului
• Dacă luăm intensitatea Sufletului omului, în interacțiune cu fizicalitatea creierului omului, 

care să creeze Sufletul degetului, care datorită reacției putem vedea degetul, in dimensiunea 
mișcării acestuia, ce ar fi aceasta, pe care o fac aici?

• Atunci, aceasta este distanța de Univers, iar acest punct al
manifestării este Sufletul omului, care duce la crearea omului,
iar acesta este Sufletul Creatorului.

• Așa cum creierul, proporțional cu interacțiunea, a devenit
manifestarea fizicalității omului, deci la fel este și cu 
intensitatea Sufletului Creatorului, în raport cu crearea Sufletului omului.

• Am făcut omul în imaginea mea.
• În dimensiunea Sufletului omului.
• Apoi Sufletul decide cum să se manifeste pe el însuși,

conform cu mediul acestuia, pentru a-și confirma existența.
• Dar întrebarea este, distanța dintre Sufletul omului și

punctul de concepție a Sufletului degetului, acolo există 
un mediu cu viață, cu existență și de aceea prin interacțiune 
cu toate acestea, s-a redus pentru a deveni Sufletul 
degetului din creier, la fel va fi existența vie în dimensiunea
fizicalității Universului, indiferent câte Universuri și câte galaxii traversați.

• Omul nu se repetă în altă poziție, poate puțin diferit într-o altă dimensiune.
• Omul, Sufletul omului fiind la fel, fizicalitatea omului este unică, conform cu mediul în care 

aceasta este creată.
• Și atunci, avem nevoie de nave spațiale pentru a călători în dimensiunea Sufletului 

Creatorului?



Creierul convertorul manifestării sufletului în fizicalitatea omului
• Dacă omul găsește răspunsul la această enigmă, de la Sufletul lui spre fizicalitatea, și de la 

creier spre Sufletul lui, omul curând va descoperi calea spre Sufletul Creatorului.
• Multe rase, de milioane de ani încă o urmăresc, deoarece ei nu înțeleg ultimele două minute 

ale lecției.
• Trebuie să înțelegem mai multe, trebuie să înțelegem despre propria noastră creare.
• Trebuie să fim capabili să înţelegem viața în dimensiunea Sufletului, și nu viața în 

dimensiunea fizicalității.
• Eu văd mulți ochi, dar nu văd nimic, văd multe minciuni, dar nu vorbesc despre niciuna.
• Poate fizicalitatea omului să mintă Sufletul omului?
• Mă îndoiesc!
• Lecția de astăzi este foarte scurtă, dar înțelegerea ei îi va lua omului miliarde de ani.
• Nici unul dintre voi nu va fi capabil să sară de la unul la altul.
• Deoarece va trebui să descoperiți secretele propriei voastre creări.
• Este important, pentru mulți dintre noi, să ne înțelegem sinele interior.
• Ființa noastră interioară, care este Sufletul nostru, este esența creării noastre.
• V-am dus de la condiția fizică, înapoi la energie, înapoi la interacțiunea câmpurilor, care duc 

la crearea Sufletului navetei spațiale, și dacă cei ce avansați suficient cu înțelegerea, vă va 
duce la crearea Sufletului Creatorului, care sunteți voi, cei care l-ați creat.

• Și deoarece aveți gândurile voastre în el, va căra parte din Sufletul vostru în el.



Creierul convertorul manifestării sufletului în fizicalitatea omului
• Chinezii noștri se bat cu asta. 
• Ei o înțeleg dar nu o pot atinge.
• Prietenii noștri Americani o forțează, dar nu văd realitatea existenței.
• Totul trebuie să aibă o dimensiune materială, dar totul trebuie să aibă o dimensiune a 

Sufletului și atunci veți reuși, atunci veți fi capabili să creați ceea ce ați stabilit că creați.
• Istoria omului este foarte scurtă, în comparație cu viața Universului.
• Dar noi trebuie să înțelegem totalitatea, nu parțialitatea.
• Noi trebuie să ne întoarcem la esența adevărata a Creație, nu la Creația fizicalității.
• Așa cum eu continui să spun în toate lecțiile mele: în lumea reală a lecțiilor Fundației Keshe, 

teologia este parte a fiziologiei.
• Fără înțelegerea creării Sufletului, nu există fizică.
• Ei îmi spun că, ca și fizician nuclear, am devenit ateist.
• Ca și fizician nuclear, am ajuns să înțeleg adevărata esență a Creației, fără prejudecăți.
• Fiind capabil să văd, și fiind capabil să înțeleg adevărul și fiind capabil să accept că voi puteți 

vedea mai mult adevărul, încât să descoperiți mai multe secrete ale Creației.
• Este treaba unui fizician nuclear, un savant fără prejudecăți.
• Culoare, rasă, cunoaștere, Universuri, sunt toate la fel.
•



Ignoranţa omului faţă de cealaltă jumatate a lui
2:24:17 - 2:35:18

• Benjamin : - În literatura antică, este descrisă o energie numită Chi, Prana, energia vieții sau 
alți termeni, care curge prin corpul uman și prin alte ființe vii.

• Cum putem înțelege această energie, din perspectiva plasmei?
• Dl Keshe
• Există un aspect drăguț cu crearea vieții pe această planetă, pe care omul nu l-a înțeles 

niciodată.
• Este ca și când ați avea, ca și Tesla un bec cu un pol în Pământ și aveți o curgere de curent 

prin el și apoi el creează propriul lui câmp magnetic, la fel este şi în viața omului, acel pol 
este coloana vertebrală.

• Dacă vă uitați la structura coloanei vertebrale, înțelegeți cum curge energia.
• Chiar și cu animalele, chiar și cu copacii, chiar și cu plantele, chiar și cu peștii.
• Așa cum știți, cu cât sunt mai multe înfășurări, cu atât este mai puternic câmpul magnetic și 

cu atât obțineți o putere mai mare, obțineți un sistem nervos mai dezvoltat.
• Deci într-un fel, dacă vă uitați la coloana vertebrală a omului, ea este o coloană centrală de 

câmpuri.
• Noi vedem doar jumătate din ea, care aparține fizicalității omului.
• Dar acest câmp de forță trece dincolo de voi. Este egal. Voi ați pus dimensiunea fizicalității 

creierului, și ați creat faţa, brațele și picioarele. 



Ignoranţa omului faţă de cealaltă jumatate a lui
• Dar ce se întâmplă cu cealaltă jumătate din spate?
• De ce am decis să avem un spate drept, și o formă diferită în față?
• De ce avem fund? V-ați întrebat vreodată? De unde este energia adunată, cea care intră?
• Și ea pornește de la planetă.
• Când vorbiți despre Chi sau energie în Univers, trebuie să vă uitați la coloana vertebrală, și la 

dimensiunea pe care omul niciodată nu a înțeles-o.
• Cum se poate ca jumătate din ea să fie direcționată înspre fizicalitate?
• Cum rămâne cu cealaltă jumătate?
• Dacă faceți o bobină, câmpul se dezvoltă doar pe o parte a acesteia, sau circular pe toate 

părțile?
• Coloana voastră vertebrală este o situație dinamică.
• De asta aveți succes cu sistemele plasmatice, când realizați reactoare dinamice.
• Eu utilizez asta foarte mult în procesul aplicațiilor, a ceea ce voi numiți... viață.
• Acesta este creierul omului, iar aceasta este coloana vertebrală.
• Câmpurile cum curg? Dacă le direcționați, ele vă vor da, sânii, altceva,                                                                      

picioarele.
• Ce se întâmplă cu asta? 



Ignoranţa omului faţă de cealaltă jumatate a lui

• Voi faceți o bobină.
• Câmpul este detectat doar pe această parte a ei?
• Ce se întâmplă cu această parte a ei?
• Dacă omul înțelege această parte, el poate aduce o mare realizare în viața lui.
• Faceți o sârmă, faceți un transformator, faceți o bobină şi asta este. 
• Coloana vertebrală nu este așa. Sunt câmpurile ce curg unele peste altele,                                                                

și un curent electric trece prin ele, o conductivitate uriașă.
• Cum de poate apărea doar în această parte, iar în aceasta este plat?
• Doar pentru că aici le ramificați, iar aici nu.
• Uitați-vă data viitoare, când gândiți.
• În sistemele dinamice, noi apelăm la acestea.
• Deoarece sunt un echilibru.
• Aceasta curge așa, aceasta în sens invers. 
• Aceasta primește, aceasta dă. 
• Asta este forța Chi. 



Ignoranţa omului faţă de cealaltă jumatate a lui
• Deoarece voi vă uitați la fizicalitate tot timpul și vedeți aura, voi faceți o măsurătoare a 

acesteia. 
• Și apoi veți înțelege adevăratul înțeles al energiei vieții.
• Este foarte simplu, este cel mai simplu lucru, însă ființa umană, deoarece ea se uită doar la 

față, la celelalte, la burtă, la picioare, ea crede că aceasta este viața.
• De ce aveți coloana vertebrală?
• Unde este cealaltă jumătate a poveștii?
• Când puneți un detector în jurul bobinelor, voi măsurați tesla                                                                               

doar pe o parte?
• Ce se întâmplă de partea cealaltă?
• Sau este vorba despre ignoranța cunoașterii omului?
• Credem că dacă nu vedem, nu există nimic.
• Omul are foarte multe de învățat.
• Rick - Ceea ce doar ce ați menționat, îmi amintește de un experiment 

pe care l-am făcut, cu un grup mic, acum mulți ani. 
• Am făcut întuneric complet într-o cameră și toată lumea stătea în cameră, și-și utilizau 

spatele ca un fel de senzor și în loc să simtă cu ochii, cu simțurile lor, cu mâinile, sau orice 
asemenea, și-au folosit spatele ca un senzor, să simtă oamenii din jurul lor, poziția lor și așa 
mai departe.

• Și este foarte interesant.
• Așa cum spuneți, nu ne gândim la această parte din noi, o lăsăm deoparte, este ignorată într-

un fel, dar practic spatele poate fi un uriaș senzor, este foarte sensibil la câmpuri.



Ignoranţa omului faţă de cealaltă jumatate a lui
• Dl Keshe - Dacă vreți să-l înțelegeți, cereți-i iubitului să vă țină, să vă cuprindă din spate.
• Și vedeți ce câmpuri absorbiți,  despre voi înșivă.
• Faceți asta și invers, tineți-vă iubitul din spate, pentru a înțelege câmpurile, și vedeți ceea ce 

simțiți.
• Și atunci veți înțelege ceea ce omului i-a lipsit.
• Trebuie să acceptați starea de iubire care înseamnă a da.
• Cât de mult dăruiesc şi ce este primit.
• Puteți face asta foarte mult. Eu fac asta nu din curiozitate, ci pentru că știu ce se poate face.
• Voi gândiți că ei gândesc ceea ce voi gândiți.
• Și voi puteți gândi ceea ce ei gândesc.
• Ei vă pot minţi cu viața lor, dar când îi țineți din spate, vedeți direct prin ei.
• Deoarece voi simțiți, absorbiți diferit. 
• Ei vă pot spune că vă iubesc și să le simțiți iubirea.
• Deoarece nu avem ochi la spate, nu avem încredere în nimeni care se apropie din spate.
• Ne panicăm dacă cineva merge în spatele nostru, dar ne lăsăm iubitul să ne cuprindă din 

spate.
• Dacă vreți să știți minciunile, îmbrățișați-vă iubitul și întrebați-l și veți primi răspunsul, 

deoarece ceea ce țineți în față, în mâini și ceea ce simțiți prin inimă, este un lucru total 
diferit, este greșit.  Acum veți ști când vi se spun minciuni.

• Este atât de simplu, doar omul nu înțelege. 



Ignoranţa omului faţă de cealaltă jumatate a lui
• Dar încercați, veți înțelege.
• Este cel mai bun detector al energiei omului, în direcția fizicalității, nu a Sufletului omului.
• Deoarece completați un cerc, care nu există, atunci când țineți pe cineva.
• Voi puteți inspira Suflete (sugera Sufletelor). 
• Obișnuiam să fac asta cu copii mei.
• Ne așezam ureche lângă ureche și le spunem: Asculta ceea ce vreau să-și spun.
• Și-ți pot spune prin urechea mea, adică de la Sufletul meu către Sufletul tău.
• Cap lângă cap, ureche lângă ureche. 
• Așa îi simțiți, așa îi înțelegeți.
• Voi vă completați ca și Suflete pereche, unul față de celălalt.
• Aveți Sufletul lui aici, și este  cea mai frumoasă experiență, dacă sunteți tată.
• Nu trebui să spuneți nimic. Îl simțiți, îl cunoașteți.
• Chiar și cu copii mei care sunt mari, îi țin uneori în acest fel, 

deoarece așa știu.
• Ei nu mă văd mult, dar când mă văd iau totul.
• Omul este ignorant față de propria lui existență, 

deoarece niciodată nu a înțeles-o.
• Nu vă pot minți, dar îi las pe oameni să mă mintă, deoarece în acest fel ei se simt 

confortabil să existe.
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