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Atelierul 251 al Căutătorilor de Cunoştiinţe
5.2  Reconstituirea sufletului, creierului şi trupului dintr-un craniu.

• Jedy: - Zborul fizic va fi obținut prin controlul precis al torsiunii , prin compresia câmpurilor 
MaGravs?Ar trebui să considerăm intenția?

• Dl Keshe: - Câmpurile plasmatice, se convertesc în mod continuu, la o intensitate mai mare 
sau mai mică. Voi sunteți cei ce trebuie să stabiliți parametrii unde vreți să mergeți, când să 
se convertească, sau când să se întoarcă, dacă vreți un nivel mai înalt sau mai jos, sau să le 
împărțiți pentru a fi la un nivel mai jos, extrăgând din ele.

• Acesta este modul de a crea materiale în corpul omului, deci ar trebui să fie foarte ușor.
• Puteți avea Cupru și să faceți Sodiu din el și să aveați Fier din care să faceți Aur.
• Deoarece creați un câmp, în punctul de conversie a intensității Aurului, deci câmpurile 

magnetice ale Fierului, eliberează atât de mult, încât devin cele gravitaționale ale Aurului,
• Și atunci atrag câmpurile Aurului.
• Jedy: - Ar trebui să considerăm intenția, ca un fel de comprimare?
• Dl Keshe: - Cât de aproape ești de Sufletul tău? Înțelegi, dacă intenția ta este pașnică sau 

periculoasă pentru altcineva.
• Omul trebuie să înțeleagă acea intenție care vine din dimensiunea Sufletului omului.
• Acesta este creierul vostru, capul și acesta este craniul vostru, iar acesta este un mic om din 

China, și creierul lui. Intensitatea intenției stă în diferite poziții.
• Așa cum am spus, noi toți iubim, dar iubirea are diferite

înțelesuri pentru fiecare dintre noi.
• Intensitatea acesteia, conformă cu densitatea 

câmpurilor omului, se află aici, deoarece este mult mai 
compact, deci el simte iubirea aici.
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• Dar acesta, datorită deschiderii, o are aici. 
• Deci are o altă intensitate a câmpului, o distanță diferită.
• Deci dacă aducem aceasta, în această poziție, aceasta este 

furie și distrugere pentru Chinez și plăcere pentru American.
• Acum înțelegeți intenția.
• Sau noi decidem asupra acesteia?
• Asupra intensității respective.
• Doar tăiați un creier și uitați-vă la structură.
• Noi am construit un creier, din diferite compoziții, în Barletta. 

Ne-a luat ceva timp, a fost făcut de Marco.
• Dar el nu a putut vedea, ce am văzut eu.
• Dacă construiți și adăugați toți acizii care sunt în structură                                                                                                    

creierului omului, voi creați aceiași condiție, aceiași structură 
cu a creierului omului.

• Vedeți straturi, vedeți compoziții, cum se atrag și cum se dezvoltă.
• Adăugați compoziția creării proteinei în el și înțelegeți-l.
• Și practic puteți crea întreaga structură a creierului.
• Dacă mergeți la următorul pas al științei și înțelegeți procesul Creației și dacă ați înțeles cum 

am construit partea deteriorată a creierului lui Naomi, este același lucru.
• Dați-mi un craniu și voi construi un om din el.
• Dinspre Suflet spre fizicalitate.
• Foarte ușor.
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• Veți vedea omul care a existat în acel craniu, în dimensiunea fizicalității.
• Foarte simplu, dacă înțelegeți știința Creației.
• În viitor va fi făcut.
• Voi îmi dați craniul oricărui savant din lume, aș vrea să-l recreez pe Tesla, este ușor de făcut.
• Deoarece acel craniu a dictat poziția Sufletului, și acel Suflet a dictat poziția și reprezentarea 

în fizicalitate.
• Deoarece, atunci când fizicalitatea a fost făcută, craniul care este Calciu, 

a dictat intensitatea câmpurilor creierului.
• Foarte simplu, dar omul nu poate înțelege în acest moment.
• Îmi dați craniul unui dinozaur, iar eu vă dau dinozaurul.
• Deoarece din structura craniului, eu pot crea Sufletul, iar Sufletul va dicta fizicalitatea, dacă 

în acest moment presiunea poate suporta o asemenea viață, veți vedea 
un mini dinozaur. Va fi făcut de savanți în vremurile ce vin.

• Omul o va face, noi le numim tunele de vânt acum și sisteme de reproducere.
• Omul o va face, va pune Sufletul și va crea mediul de acolo, unde vreți să aterizați, cum vreți 

să arătați când ajungeți.
• Nu trebuie să punem un om în comprimare, faceți replica Sufletului omului și vedeți cum se 

potrivește.
• Vreți să aveți 20 de picioare și 15 lucruri, creați unul în acel 

spațiu așa cum vreți să-l vedeți, și vedeți cum se va descurca 
cu 20 de picioare.

• Nu trebuie să mergeți pe acea planetă, îl puteți reproduce,                                                                                                             
aici, dacă înțelegeți.
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• (Rui): - Ființa umană creată în acest fel, din craniu, va fi omul Sufletului fizicalități, sau va fi cel 

al Sufletului colectiv al omului?
• Dl Keshe: - Când este făcut corect, veți vedea în comportamentul omului, pe perioada vieții.
• Deoarece ați creat o altă viață. 
• Dar trebuie să înțelegeți ceva foarte simplu, dar este important să înțelegeți, de ce putem 

crea omul din craniul omului.
• În știința Creației actuale, așa cum înțelegem plasma, structura osului sau Calciul, cade în 

interior (plouă) şi prin interacțiune cu aminoacidul și cu condiția 
mediului sferei creierului omului, duce la găsirea poziției și devine                                                                     
celula creierului.

• În acea poziție, voi construiți acestea interioare.
• Dar trebui să vă amintiți un lucru. 
• Acest craniu a fost creat de Sufletul însuşi, deci are parametrii lui.
• Dar există şi un alt aspect pe care trebuie să vi-l amintiți.
• Această creaţie a Sufletului, deoarece este făcută  el însuși, este exact așa cum v-am                                                               

spus, lăsa-ți un strop în reactor astfel încât să se alăture (potrivească) .
• Înțelegeți? 
• Este ușor atunci să interacționați cu Sufletul original.
• Deoarece este foarte asemănător cu un ovul și 

un spermatozoid ce se unesc, care prin multiplicare, 
divizare și extindere, creează un Suflet.
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• Acum aveți fizicalitatea, foarte asemănător ovulului și spermatozoidului, care a fost creată 

din Sufletul însuşi, a cărui intensitate în condiția respectivă, a decis forma craniului.
• Iar craniul, prin limitările lui, a dictat puterea emoțiilor și a fizicalității.
• Deci acum aveți o matrice în el, deoarece a fost creată de el și datorită lui, iar atunci când 

înțelegeți asta, același principiu, Sufletul original îl va vedea și va fi ca și parte a lui, într-o 
interacțiune ca și stelele pereche.

• Veţi putea vedea în viața fizicalității la un moment dat.
• (Rui): - D-le Keshe, prin Sufletul original vreți să spuneți Sufletul omului?
• Dl Keshe: - Da, deoarece atunci când creați Sufletul, și ați înțeles structura, 

vă duce la crearea fizicalității.
• Asta este ceea ce v-am explicat. Dați-mi timp și-l veți vedea pe Isus.
• (Rui): - Da, înțeleg asta foarte bine, când utilizăm modul normal de a o face,                                                                    

cu semințele omului și despre cum funcționează.
• Problema este, atunci când luăm un craniu și vrem să facem asta direct de acolo.
• Asta este întrebare mea, când luăm craniul și creăm o viață din moarte.
• Dl Keshe: - Trebuie să creați Sufletul din Craniul respectiv.
• (Rui):- Deci acest tip de Suflet este creat nu în mod normal, ci artificial...
• Dl Keshe: - Deja ai o matrice a lui, trebuie doar să-l copiezi.
• Când aveți un ovul și un spermatozoid, a fost o compoziție care a decis intensitatea la care va 

deveni Sufletul.
• Aici, intensitatea Sufletului, deja a creat, dictat fiind de Sufletul original, atunci când a lăsat 

craniul în urmă.
• Unul este creatorul celuilalt, iar unul devine limitarea celuilalt.
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• (Rui): - Da înțeleg D-le Keshe, dar întrebarea mea, îndoiala mea este cine a dictat această 

crearea a Sufletului? Este făcut de un alt Suflet, de intenția fizicalității, nu de un Suflet mort.
• Dl Keshe: - Nu, nu, nu, nu.
• Asta este ceea ce voi explica din nou, poate așa te lămuresc.
• Ai nevoie de un spermatozoid și un ovul, și de atâtea divizări, pentru a crea Sufletul, prin 

intermediul propriilor lor Suflete.
• Acestea reprezintă Sufletul fizicalității, acesta este Sufletul totalității.
• Acest Suflet al totalității a creat Sufletul fizicalității, acum voi utilizați acest 

Suflet al fizicalității, care este creat de Sufletul original, pentru a-l recrea.
• Asta poate fi făcut foarte ușor.
• Dar trebuie să înțelegeți cum să recreați condiția existenței Sufletului.
• Dacă o puteți crea.
• Avem acum un caz, în unele din studiile noastre.
• Unde avem un creier, iar creierul el însuși, acum își creează un al doilea craniu.
• Avem craniul original şi vedem calcifierea creierului.
• Deci acest nou Calciu, creează  o nouă condiție a existenței corpului omului.
• O nouă constrângere. Înainte acest creier a fost la această dimensiune, iar acum 

trebuie să funcționeze la această dimensiune și acum trece prin conversie.
• Deci, creează multe probleme pentru fizicalitate.
• Este o reducere în mărime. 
• Este exact ceea ce am spus înainte.
• Vă amintiți de cele două cranii?
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• Și dacă-mi este permis, în viitor, am să vă arăt RMN-ul acestuia, atunci veți vedea, crearea a 

două calcifieri. Calcifieri directe pe cele două straturi ce coexistă.
• Și atunci, acesta dictează o nouă dimensiune fizică, care creează multe paralizii, iar doctorii o 

numesc  Scleroză Multiplă (MS).
• Și totul este o problemă de obișnuință, este ca și atunci când obțineți un nou Suflet și apoi 

trebuie să vă obișnuiți cu el, acum corpul a început să creeze un al doilea craniu în interiorul 
craniului.

• (Rui): - Da,aceasta este despre crearea Sufletului într-un fel, deci întrebarea mea a fost: Este 
acest Suflet creat, Sufletul colectiv.

• Dl Keshe: - Da, vezi tu, trebuie să te întorci la procesul Creației.
• Repet din nou. În pântecul mamei, când avem un spermatozoid și un ovul, forma 

pântecului este craniul, până când corpul însuși creează un Suflet colectiv, care 
atunci el decide asupra propriei lui captivități .

• Aici avem captivitatea (craniul). Și cu asta, noi putem crea Sufletul. 
• Și acest Suflet, deoarece este creat din elementele capturate din propria lui 

creație, are elementele care permit conectarea cu Sufletul care a creat craniul.
• Și acesta, după ce este creat, va crea exact potrivirea a ceea ce a fost creat.
• Veți vedea fizicalitatea exactă.
• Veți vedea aceiași școală de gândire, aceleași emoții.
• Este foarte asemănător cu trezirea unui om din comă.
• Dar de această dată aduceți Sufletul în el.
• Este foarte... asta este ceva ce se face în spațiu, în mod normal.
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• Pentru voi asta pare acum ca o poveste, dar nu puteți înțelege, unii dintre voi pot, dar eu am 

încercat să predau asta în Barletta.
• Și i-am spus lui Marco să facă astfel de cutii.
• Nu știu ce s-a întâmplat cu ele, dar noi întotdeauna am captat

umezeala, am creat diferite săruri.
• Marco și-a pierdut mult timp făcând asta, dar nu a putut 

înțelege cunoașterea din spatele ei, care a fost condiția ultimă.
• Aveți acest numitor comun, aveți existența adevăratului Suflet, 

care poate fi oriunde în Univers.
• Voi încă îl aveți, și dacă puteți crea acea condiție, puteți crea o                                                                                      

replică a fizicalității omului și apoi aveți la fel. 
• Acest Suflet duce le crearea fizicalității.
• Acesta este procesul invers al creației, unde la început, avem o 

structură dinamică, sub forma unui spermatozoid și a unui ovul, care duce la crearea unei 
structuri solide, a craniului.

• Acum utilizăm structura solidă, care a fost creată de Sufletul colectiv al structurii 
plasmatice, pentru a crea fizicalitatea.
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