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Conform înţelegerii pe care o am în acest moment

Procesarea Pestei Porcine Africane
• Momentan, suntem implicaţi, împreună cu chinezii, în evaluarea descoperirii şi în
următoarele zile se va lua o decizie, cum să o testăm pe scală largă.
• Mulţi oameni vor spune că este doar o gripă a porcilor, dar după cum a menţionat săptămână
trecută un oficial american, este cea mai mare descoperire a secolului 21, este similară cu
descoperirea penicilinei.
• Viruşii sunt o ameninţare pentru noi, pentru că sunt pachete de energie care se ataşează de
aminoacizi, sau alte elemente din corpul nostru cum sunt fosfor, calciu sau altele şi pentru că
corpul nostru este alcătuit din milioane de diferite combinaţii de intensitate ale plasmei,
avem un uriaş spectru şi suntem vulnerabili la totalitatea câmpurilor universului.
• Acesta este începutul unui nou ciclu de cunoştinţe, pentru că acum putem crea pachete de
plasmă şi apa (plasmatică) pe care o beţi, este la fel că pastilele pe care le luaţi.
• În următoarele săptămâni vom face cercetări extinse, deoarece aceasta rezolvă multe
probleme, cum ar fi războiul chimic, accidentele nucleare, pentru că şi în acestea sunt extra
energii.
• Înţelegând acestea ne permite să învingem, pentru prima dată, leucemia.
• Acum nu mai avem frică de viruşi.
• Este ceva tipic cu această boală, care ne-a spus ceva nou. Noi contractăm gripa în timpul
iernii, când corpul are un spectru diferit de pachete de energie, pentru că cheltuieşte multă
energie pentru învinge frigul. Pesta porcină africană este diferită pentru că apare pe timp
călduros, vara, ceva neobişnuit şi ne arată o nouă stare a gripei, a virusului şi acesta este
motivul pentru care nu a creat o mutaţie pentru corpul omului, pentru că nu a găsit o
conexiune pentru că vara suntem suficient de puternici (imunitar).
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• Animalele care contractează boală au o temperatură ridicată şi asta nu este uzual în
comportamentul viruşilor.
• Petru a înţelege cum se ataşează aceşti viruşi de corp, trebuie să înţelegeţi crearea vieţii pe
această planetă.
• Parte din ceea ce numiţi viruşi au devenit parte a vieţii noastre, a mutaţiilor noastre, ceea ce
numim evoluţie. Deci nu toţi viruşii sunt răi, unii ne-au făcut să evoluăm mai rapid şi alţii
ne-au creat o direcţie diferită de viaţă. Acestea sunt foarte importante, în special acum, când
conştientizam lupta modificărilor genetice. Aceasta este promovată în special de autorităţile
americane. Fiecare rasă are o genă, chinezi, africani, ruşi şi dezvoltarea tehnologiei prin care
să poţi elimina rasă cu rasă, acesta este războiul genetic.
• Cu această tehnologie putem depăşi toate acestea.
• Aceste sunt importante în spaţiu, pentru ca energiile să nu poată să ne schimbe rasa, să
rămânem aşa cum suntem.
• Cum v-am spus vom merge mai departe şi mai departe cu această tehnologie.
• Implicaţiile noii dezvoltări în înţelegerea viruşilor sunt imense, mă întreb dacă avem
suficienţi savanţi să dezvolte acestea.
• Prima şi a doua dată când am arătat asta, au fost ascunse şi acoperite de guverne, dar de
această dată este realizată de Fundaţia Keshe în domeniu public.
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În vremurile ce vor veni, gestionarea virușilor, va fi mai ușoară decât a bacteriilor, deoarece
putem adapta, putem măsura.
Nu cum testam ce antibiotic functioneaza sau nu.
Noi utilizăm instrumente de măsurare pentru a măsura intensitatea animalelor și apoi putem
crea potrivirea câmpurilor MaGravs a ceea ce numim virus.
Aceasta este, cum spun chinezii, o tehnologie inversă.
Când avem o bacterie, luăm antibiotice mult mai puternice și o distrugem,
o ucidem.
Cu această tehnologie este invers, virusul este foarte puternic şi se atașează de
un aminoacid foarte mic, printr-o legătură de conexiune a intensității câmpului.
Ceea ce facem este opus cunoașterii actuale și introducem un element mai slab.
Nu îi dăm un câmp mai puternic, pentru a-l distruge.
Este exact opus, noi mergem pe calea pașnică.
Deoarece câmpul MaGravs al acestui virus este mult mai puternic decât
câmpul care este în acesta (apa plasmatică), el încearcă să-l hrănească,
să-l aducă în el însuși, pentru a deveni parte a lui.
Și în acest proces virusul este golit.
Virusul devine atât de mic încât nu mai este un virus.
Dar în același timp, Gans-ul care este utilizat, combinația de apă plasmatică
utilizată, prin acest proces este respinsă de către corp.
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Și în acel proces, orice dezechilibru care este creat în corp, energia virusului devine hrana
sau echilibrarea distrugerilor create de ceilalţi viruși și în acest proces de curățare, se
golește energia virusului din aminoacid.
Și ceea ce rămâne în realitate, este aminoacidul singur, plus conversia energiei
virusului, pentru a deveni hrană pentru corpul omului sau a animalului.
Aceasta este frumusețea acestei tehnologii, este frumusețea înțelegerii ei.
Nu mai există ucideri, ci doar utilizarea energiei plasmei virusului însuși, pentru
a deveni hrana părților mai slabe, pe care virusul le-a creat, și echilibrarea lor.
De aceea noi spălăm porcul și hrănim porcul (cu apă plasmatică).
Câmpul spălăturii de o intensitate diferită, trece prin corp și deci totul din corp este rezolvat.
Savanții Chinezi ne spun, că până acum, ei au încercat să depășească asta, dar au văzut
defecte genetice, schimbarea genelor animalului.
Cu acest proces, orice defect genetic, va fi rezolvat, va fi adus înapoi la normalitate,
Cu știința prezentă, unul din motivele pentru care ei decimează animalele, este pentru că
dacă rapoartele științifice de până acum confirmă o modificare genetică, însă fără a ști
despre ce este vorba.
Dar noi îi mâncăm, el intră în lanțul alimentar, deci până la final problema nu este rezolvată.
Utilizând procesul cu Gans, noi corectăm defectul genetic, în modul în care o facem cu
plantele, cum o facem cu semințele.
Continuarea acestei cunoașteri, a un singur porc dintr-o fermă îndepărtată, din cel mai
îndepărtat colț al Chinei, va aduce o nouă dimensiune a înțelegerii.

Procesarea Pestei Porcine Africane
•
•
•
•
•

•
•

Doctorii veterinari care gestionează aceste animale, ei spun că culoarea pielii se schimbă,
apar pete roșii și negre.
Dar noi vedem că toate petele dispar iar porcul revine la normal.
Deci asta înseamnă că toate celulele au fost puse înapoi în ordine.
Așa cum cineva a spus, el devine cel mai faimos porc vindecat.
Procesul a început, procesul trebuie înțeles, și pentru ca savanții din lumea farmaceutică să
înțeleagă, ceea ce noi numim farmo-plasma, deoarece termenul “farmaceutic” nu ni se
potrivește, acesta este o tehnologie nouă, este o nouă tehnologie a Gans-ului plasmatic.
Și ea va veni, va veni atât de repede, deoarece este parte a tehnologiei spațiale.
Nu mai există frică de viruși, nu mai există frică pentru ceea ce ni s-ar putea întâmpla.
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Lecţia de astăzi este despre misterul creaţiei omului şi de unde a venit omul, dacă a fost adus
aicea, sau este rezultatul creaţiei acestei planete.
Dorim să demonstrăm ştiinţific, pe baza cunoştiinţelor obţinute, că esenţa creaţiei vieţii este
exclusiv a acestei planete în ceea ce priveşte omenirea, nu am fost aduşi, ci suntem
combinaţii ale interacţiuni câmpurilor.
Crearea vieții pe această planetă, este unică acestei planete, dar o viață ce înseamnă
repetiția și susținerea unui pachet de energie, încât el să se poată reproduce pe el însuși și să
se susțină pe durata cât se află în spațiu.
Viața nu este exclusivitatea acestei planete, în nici un caz.
Viața poate fi creată și susținută oriunde în Univers, totul depinde de cum accesați energia
Universului, pentru a susține viața, pentru a susține durata de existență.
Celula pielii omului, durează 28 de zile.
În totalitate, când este suficient luat și dat, încât să eleveze stația centrală, ceea ce numim
Sufletul omului, pentru a se maturiza conform poziției, atunci corpul separă fizicalitatea
omului, deoarece acum această stație centrală este matură.
Este foarte asemănător cu oul din interiorul unei găini, devine din ceva mic şi atunci când
este gata, este furnizat, are toată hrana de la găină, de la corp, iar viața omului este mai mult
sau mai puțin la fel.
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Noi acumulăm energie și atunci când Sufletul omului ajunge la maturitate el este furnizat,
prin fizicalitatea care a dus la crearea lui.
Așa cum am spus, dacă vă întoarceți la bazele muncii Fundației, primul lucru pe care l-ați
făcut, este ceva foarte, foarte straniu.
Ați pus o mică placă aici și o alta acolo, ați pus puțină apă sărată aici,
și ați nano acoperit una din aceste plăci.
Ați pus placa nano acoperită aici, și ce ați făcut?
Le-ați conectat cu un fir, poate cu o mică sarcină și ați început să
colectați Gans-uri aici.
Dar crearea Gans-ului, în ciclul vieții omului, nu este partea
importantă a acestei cutii.
Cea mai importantă parte a acestei cutii, este această mică parte de deasupra, aminoacidul.
Grăsimea.
Pentru prima dată am arătat că putem crea aminoacidul, începutul vieții, originea vieții,
extensia vieții.
Acum aici ai Cupru și Zinc și aveți un fel de acid.
În următoarea cutie puneți Zinc și Zinc, dar totuși obțineți grăsimea, și colectați Gans-ul.
Acest aminoacid este diferit.
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Apoi faceți o altă cutie și apoi o alta, și toate au aminoacid.
Acum, în acești aminoacizi, în unul din ele ați decis
să puneți un Fier.
Și prin adăugarea acelui Fier ruginit, ați obținut sângele,
pe care l-ați văzut picurând.
Deci acum ați observat că o combinație de metale, Zinc, Cupru și altul nano
acoperit de cealaltă parte, v-a dat un nou produs, conexiunea metalelor cu viața,
hemoglobina.
Deci ceea ce ați obținut, în procesul din oceane, care în mod continuu au sare în ele și care
au toate metalele în suspensie, acolo există mai mult aur în suspensie decât pe uscat.
Omul nu a descoperit cum să-l extragă.
Deci ceea ce trebuie să înțelegeți este că acum crearea vieții a rezultat din interacțiunea
tuturor acestor aminoacizi.
Aici, când metalul, Fierul, atinge aminoacidul, creează
propria lui amprentă, deci acum ea devine parte a acesteia
(a mixului de aminoacizi).
Aveți o mașină de amestecat și această mașină de
amestecat se cheamă ocean, sau ape.
Deci aceste lucruri s-au amestecat în timp, unul câte unul venind împreună, dar ceea ce
avem ca și numitor comun, în mașina de amestec, ca și proteină a vieții, devine primul
stadiu al vieții.
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Apoi, acest prim stadiu al vieții, trebuie să decidă cum se distribuie, cum colectează, cum
se descarcă, cum permite diferitelor lucruri să fie făcute, încât să-i garanteze viața.
Noi îl numim pe unul rinichi, pe altul plămâni, iar pe altul intestine.
Unul pentru lichide, unul pentru gaze, iar altul pentru starea solidă.
Trei stări ale materiei pe această planetă, aerul pe care-l respiră,
gazos, apa de pe ea, lichid și materia solidă a ei, care sunt toate mineralele și metalele și
celelalte.
Deci corpul omului își are originea pe această planetă.
Dar în ciclul evoluției, în timp, pe măsură ce fiecare proteină a găsit o nouă dimensiune, un
nou cerc, un nou punct de putere, a descoperit ce poate face acest punct de putere.
Are nevoie să se descarce pe el însuși, are nevoie de un numitor comun al
lui însuși, are nevoie de un material în interiorul caruia să plutească.
Deci în acest proces, noi înțelegem că viața pe această planetă este
creația acestei planete.
Când Pământul se mută mai mult înspre Soare, obținem noi proteine și încercăm să ne
adaptăm pentru a le putea garanta supraviețuirea.
Deci următoarea generație, într-un interval de milioane de ani, când suntem mai aproape de
Soare și avem posibilitatea unor pachete mai mari de energie, a unor elemente mai înalte,
cum sunt Plutoniul, Uraniul sau oricare ar putea fi acestea, acestea vor deveni parte a
structurii vieții, deoarece viața va garanta supraviețuirea în orice condiții.
Se adaptează.
14:52
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Dacă ne uităm la resturile primului om, sau a primelor animale, primelor creații de acum
milioane de ani, structura osoasă este diferită de structura noastră osoasă ca și compoziție.
Deoarece erau alte elemente disponibile la acea vreme, alte condiții și presiuni diferite.
Deci când ne uităm, acum că înțelegem crearea aminoacizilor, la partea superioară a cutiilor
voastre, ați început să deveniți maeștrii creării vieții.
Schimbați salinitatea și obțineți proteine diferite, schimbați cantitatea de materiale diferite și
obțineți diferite poziții, diferite condiții.
Dacă salinitatea este mai mică, obțineți peștii de apă dulce, dacă salinitatea este mai mare,
obțineți peștii oceanici.
Dar ambii sunt pești, însă au gust diferit, sunt structurați diferit.
Voi creați mai multă presiune pe acest aminoacid, care ajunge în diferite părți ale oceanului,
creați o structură diferită a peștelui, trebuie să fie mult mai compact, dar totuși este la
jumătatea drumului dintre carnea albă și cea roșie, cum este tonul.
Deci presiunea oceanelor, îl forțează, să creeze noi condiții pentru a putea vieţui.
Și apoi vă uitați la animale, din interiorul planetei Pământ, din partea solidă a acesteia.
De ce nu au nevoie de structura osoasă? Toate au creier, un sistem de control, toate au
rinichi pentru a elimina lichidele și partea pentru Oxigen, pentru respirat, plămânii și toate
celelalte.
Deci când ne uităm la această structură, pe care o numim corp omenesc, aceasta nu provine
din exterior.
Suntem atât de pământeni pe cât de pământeni putem fi.
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Și dacă înțelegeți asta, nimeni, nici un extraterestru nu a adus vreodată viața pe această
planetă.
Este intelectul cel ce supraviețuiește, pentru a se multiplica pe el însuși, în diferite lucruri,
iar crearea diferitelor unități de depozitare, necesită inteligență, necesită coordonare,
necesită înțelegere și asta a dat lumii animalelor orizontale, inteligență, pentru a supraviețui.
Și cei ce au o diferită înălțime față de nivelul solului, au un intelect diferit.
Omul a reușit să evolueze, să se ridice și să se așeze (ziua vertical, noaptea orizontal), deci
avem un spectru de câmpuri, iar acest spectru de câmpuri a creat un anumit tip de
inteligență.
Noi nu am fost făcuți sau aduși în această viață pe această planetă.
Noi suntem creația acestei planete, acum că înțelegem întreaga tehnologie plasmatică.
Și în timp, când omul se va maturiza pentru a înțelege întreaga rație a salinității, întreaga
rație a transferului de energie în proteine, omul va crea om din el însuși.
Creând organe fără originea unei vieți.
Creând viață prin replicarea vieții.
Deoarece în spațiu, dacă omul vrea să rămână fizic, are nevoie de această înțelegere.
Noi trebuie să înțelegem adevărul despre noi înșine și în acest proces, căutătorii cunoașterii
din viitor, vor adăuga cunoașterii cum se poate crea viața.
Cum se poate extinde viața.
Cum să fim capabili să reproducem viața.
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Și în atât de multe feluri, virușii au binecuvântat omul, deoarece ei au furnizat energii
masive, pentru a putea trece prin conversie.
Nu toți virușii sunt periculoși, ceea ce noi numim pachete de energie.
Oamenii primesc diferite pachete de energie din diferite părți ale Universului.
Dar există un singur mister în lumea Creației şi acesta este, în esență, Sufletul omului, este
el creat de către om?
Științific noi înțelegem cum este creat.
În sistemele de băut, voi puneți diferite Gans-uri.
Și cu ele transferați esența portocalei în apă.
Întrebarea este, prin transferarea acestei esențe care vă dă vouă gustul și mirosul, puteți,
oare, crea portocala în această apă?
Sau transportați doar esența existenței acesteia ca și câmpuri, încât apoi se poate
manifesta ea însăși ca și portocală?
Acum, misterul pentru om este și mai mare.
În oceanele acestei planete, noi am făcut cupele și am creat disponibilitatea tuturor
câmpurilor, prin ceea ce doar am explicat, prin aminoacizi.
S-a transferat Sufletul ființei din Univers, el însuși,
în dimensiunea Sufletului și fizicalității omului?
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La fel cum noi am făcut cu portocala, oceanele acestei planete
au devenit cupa, pentru transmutarea esenței creaţiei
Sufletului Creatorului în Sufletul omului?
Iar răspunsul este da.
Acum înțelegeți, de ce atât de mult eu revin la cupă și la portocală.
Am făcut omul în imaginea mea!
Nu este nici o diferență, este vorba doar de dimensiune.

Nu există nici o diferență, corpul omului, este vasul plin cu
Gans-uri, a spectrelor diferitelor intensități.
Acum înțelegeți de ce am ajuns la acest punct al predării astăzi.
În esență, noi suntem creația acestei planete și pe măsură ce devenim parte a creației
acestei planete, în dimensiunea câmpurilor plasmatice dinamice, noi creăm aceleași
condiții, încât corpul ca și oceanele, devin la fel ca și portocala și cupa, ca și replicarea
esenței vieții Creatorului în corpul omului.
Dar noi luăm din ea, doar spectrul care ni se potrivește, deoarece nu avem totalitatea
spectrului energiei universale, nu putem atinge totalitatea.
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În totalitatea câmpurilor Sufletului Creatorului, noi
ne potrivim în acest punct.
Acum, ajungem la esența înțelegerii:
Există un Creator sau prin esența înțelegerii transferului energetic, noi devenim parte a
esenței Creatorului însuși?
Chiar dacă în dimensiunea fizică, noi suntem creați pe această planetă.
Dar ajungem la momentul separării, la ceea ce noi numim moarte, când deoarece
acesta se potrivește cu acesta, esența creației se va muta înspre Creator, va deveni
parte a acestuia, acum că nu mai are fizicalitate.
Ne întâlnim cu creatorul nostru, sau ajungem mai aproape de propriul nostru Creator, în
dimensiunea Sufletului omului, conform cu intensitatea lui?
Omul are foarte multe de învățat şi foarte multe de înțeles.
Și trebuie să fie suficient de deschis, să nu aibă prejudecăți, să nu tragă o linie în punctul în
care înțelege că este parte a unei părți mai mari.
Nu pentru a fi modest, ci pentru a înțelege să fie modest.
Prin lecții, prin căutarea cunoașterii, omul ajunge să înțeleagă cunoașterea Creatorului și nu
fizicalitatea omului pe această planetă, așa cum am făcut până acum.
Noi căutăm cunoașterea Creației Creatorului.
Atunci omul poate trăi în orice dimensiune, pe această planetă și în acest Univers și în
Universurile din care vine.
28:27
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Nu are nevoie de contemplare, are nevoie de esența înțelegerii şi simţirii,
şi facând parte din ea, şi să fie mândru că este acea parte.
Existența vieții omului este un amestec între viața fizicalității
acestei planete și replicarea puterii părții Creatorului în Sufletul omului.
Și când atinge punctul de maturitate, părăsim dimensiunea fizicalității,
pentru a deveni esența lui însuși, fără atașarea de fizicalitate.
Am văzut crearea aminoacidului în oceanele acestei planete, iar cel ce nu
s-a maturizat pentru a deveni un lucru viu, în condiția corectă, el devine
ceea ce se cunoaște ca fiind câmpuri de petrol, ceea ce numim ţiţei, și alte lucruri.
Și aceste condiții create au condus la crearea vieții în fiecare secundă de
funcționare a acestei planete.
Așa cum am explicat în lecțiile anterioare, nisipurile roșii ale deșertului African, ajungand în
apele oceanului Atlantic, în interacțiune cu aminoacidul, care este creat la suprafața
oceanelor, duce la crearea vieții, a planctonului.
În Marea Nordică a Chinei, același ciclu se repetă.
Oceanul Pacific primește hrană prin același proces, dar de această dată Fierul, în loc să fie
suflat de nisip, el este spălat în mare.
De aceea Pacificul, Marea Chinei de Nord şi zona Canadei, sunt atât de bogate în viață.
Deoarece planctonul este în mod continuu creat în acest fel.
Sunt pachete de aminoacid în dimensiunea fizicalității.
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Și este mult mai puternic decât să mâncați un kilogram de carne, deoarece este deja în
dimensiunea energetică, nu s-a convertit complet în stare materială, încât să fie nevoie să-l
descompuneți, deci digestia este rapidă, transfer energetic rapid.
Dacă acesta a fost povestea omului, în același ocean trăiește peștele cu Suflet și la fel face și
o pisică.
În filmarea cu Consiliul Universal pe care doar ce ați urmărit-o, într-adevăr ei toți strălucesc,
iar Creatorul este orb la forma fizicalității.
Dar nu uitați, când noi vorbim despre viruși și despre modul cum cu ceva mic golim energia
virusului, pentru ca el (acel ceva mic) să supraviețuiască și să devină mai mare, având în
vedere toate lucrurile create în Univers, oare cât de mare este Sufletul Creatorului, încât să
sprijine viața nu doar pe această planetă, ci în întregul Univers, pentru a le hrăni pe toate.
Și atunci când se detașează de fizicalitate, încât să înțeleagă dimensiunea în care se
eliberează Sufletul omului, voi sunteți în contact și sunteți parte a câmpului Universului,
aliniat cu Sufletul Creatorului.
Și atunci vă puteți eleva pe voi înșivă.
Și atunci voi decideți dimensiunea fizicalității și chiar voi decideți dacă vreți să deveniți fizici
din nou.
Deoarece nu uitați, inteligența, trăirile, emoția, nu au murit când fizicalitatea s-a separat de
Sufletul omului.
Emoția fizicalităţii, durerea, dragostea, au fost învățate din Sufletul omului, nu din
fizicalitate.
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Deci este esența acesteia, nu este nevoie de fizicalitate, pentru a te îndrăgosti, pentru a avea
un partener, pentru a crea o altă dimensiune a vieții pentru el însuși, în conjuncție cu
transformarea și transportul energiilor de la unul la altul.
Eu decid, când Sufletul care este în paralel cu mine, să existe conform cu dimensiunea
existenței în Univers.
Deoarece eu am dimensiunea și controlul, trăirea și înțelegerea totalității a ceea ce omul
trăiește în fizicalitatea lui, care este trăirea Sufletului omului.
“Am făcut omul în imaginea mea!”
Cum poate omul din dimensiunea fizică să se îndrăgostească, dacă Sufletul nu ar fi
niciodată conștient de Iubire?
Omul a învățat asta de la Suflet.
Acum înțelegem, suntem noi într-adevăr și în totalitate creația acestei planete?
Sau suntem doar în dimensiunea fizică creația acestei planete, dar la maturitate Sufletul
devine parte a dimensiunii universale, și nu conexiunea fizică a acestei planete.
Dar așa cum înțelegem, Sufletul omului are o intensitate în structura aminoacidului, care l-a
creat inițial, deci toate Sufletele oamenilor sunt conectate între ele, conform cu
intensitatea acestei planete.
Acum înțelegem, că viața nu este exclusivitatea acestei planete, ci viața este o combinație a
interacțiunilor câmpurilor acestei planete, cu totalitatea câmpurilor Universului și de acea
noi am spus, că suntem aici pentru a duce omul pentru a intra în Comunitatea Universală,
Comunitatea Universală transportând în totalitate, toate părțile Sufletului Creatorului.
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Munca noastră nu este de a duce omul în Univers, cu dimensiunea fizică a omului, ci să
introducem Sufletul omului în existența totalității Sufletului Creației din Univers.
Și atunci omul poate decide asupra propriei lui dimensiuni a fizicalității.
Dar munca este de a îmbunătăți Sufletul omului, pentru a deveni parte a Sufletului
Creatorului, încât acum, dacă am elevat Sufletul omului, poate învăța și converti asta în
fizicalitatea omului şi atunci poate înțelege că nu este necesară uciderea, distrugerea.
Când îl umplem cu Sufletul nostru, îl cuprindem, este fixat în emoția noastră, în înțelegerea
noastră, în munca noastră şi când omul simte, atunci poate lucra cu ea.
De ce avem nevoie de arme, de ce trebuie să ucidem, pentru a demonstra ce?
Pentru a face ca mai multe Suflete să sufere?
De ce eu repet în lecțiile mele, tot timpul, că omul care ucide și omul ucis sunt conectați unul
cu celălalt prin Suflet și trebuie să ajungă la echilibru.
Suferința copilului, suferința familiei, când bărbatul nu este acolo, iar Sufletul lor a suferit,
este durerea pe care celălalt trebuie să o subvenţioneze, trebuie să dea.
Eu am înțeles că războaiele nu creează nimic altceva decât durere, de la o vârstă foarte
fragedă de 6-7 ani.
Veți muri, este conversia schimbării fizicalității, dar la ce vârstă, când, unde și cum, este
decis de Sufletul nostru, nu de noi înșine.
El și-a decis momentul maturizării, de la începutul timpului.
Intensitatea finalizării, este decisă la momentul incepției și nu de către timpul ce va veni.
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Deci dacă vă uitați, ajungeți la o singură concluzie:
Partea fizică a corpului omului, în esență, este creată de această planetă.
Dar elevarea Sufletului omului, este conectată cu Sufletul creatorului, așa cum ați văzut.
Acum este rândul vostru să rezolvați această dilemă:
Unde vreți să fiți, în dimensiunea fizicalității sau cea a Sufletului, sau să fiți conștienți de
existența ambelor, încât să trăiți în dimensiunea ambelor?
Transmutarea elementelor nu este despre Carbon și Hidrogen, într-un alt element, ci
transmutarea plasmei din dimensiunea fizicalității în Sufletul omului, sau a Sufletului omului
în fizicalitate.
Și asta este, mai mult sau mai puțin, finalizarea înțelegerii omului.
Transmutarea elementelor, reprezintă transmutarea elementelor omului în Sufletul omului
și invers.
În toate programele căutătorilor cunoașterii, am spus că atunci când mergeți într-o altă
dimensiune, pe o altă planetă, voi deveniți de forma permisă de acea planetă, vă
transmutați.
Dar ceea ce colectați de acolo, adăugați la Suflet și devine parte a Sufletului, și devine
energie a Sufletului.
Voi transferați energia mediului, o adăugați Sufletului.
Putem călători în dimensiuni, în poziții, unde putem recolta mai mult, și mai mult timp,
pentru a adăuga Sufletului nostru?
Da, o putem face. Multe, multe rase o fac.

Crearea vieţii pe Pământ
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Elevarea Sufletului omului, permite o mai apropiată înțelegere a intensității Creatorului.
Și cei ce se elevează la o valoare înaltă, ajung să devină parte a totalității.
Într-o înțelegere simplă, dacă acesta este Sufletul Creatorului și înțelegeți că acesta acoperă
totalitatea și dacă ați înțeles învățăturile despre sistemul solar, că razele Soarelui merg
creează Pământul și toate celelalte și apoi se întorc înapoi în el, tot așa va fi și cu Sufletul
omului.
Chiar dacă a fost radiat din el însuși, la diferite intensități,
în totalitate, adunand mai multe fizicalități adimensionale,
el se va alătura Sufletului Creatorului.
Dar această călătorie, depinde de mărimea și de poziția
creării Sufletului.
Asta este ceea ce trebuie să înțelegem, cum ne putem eleva Sufletul și cum este creată
fizicalitatea noastră.
Apoi, apare o altă întrebare.
Când omul călătorește în adâncul Universului și ajungeți în condiții care se
potrivesc ca și intensitate cu condiția Sufletului omului, ne vom transfera
cunoașterea Sufletului nostru, Sufletului poziției?
Sau devenim un alt virus în el, pentru a deveni moartea acestuia?
Nu există nici o diferență, în orce dimensiune.
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Apoi, când omul va începe călătoria în întreg Universul, primul lucru la care se va gândi și pe
care-l va dezvolta, va fi: Cum să mă protejez eu însumi, pentru a nu-i răni pe alții?
Pentru a nu deveni un virus în dimensiunea vieții acestora.
Chiar dacă asta ar însemna sacrificarea propriei mele dimensiuni, astfel încât să nu ajung să
ating Sufletul Creatorului, dar cel puțin nu devin moartea unei alte ființe.
În atât de multe feluri, înțelegerea acestui aspect, este atât de important, încât în timp
trebuie să finalizăm și să înțelegem totalitatea.
În atât de multe feluri, aceasta devine responsabilitatea noastră, să înțelegem adevărata
esență a Creației.
Iar întrebarea devine: Merită toate acestea?

