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Universul holografic
• În această săptămână, încerc să deschid ochii câtorva dintre voi, care sunteți familiarizaţi cu
știința, despre anumite aspecte care preocupă savanții de frunte din lume.
• Avem savanți care susțin că gaura neagră este o mașină de mâncat, iar noi știm, înțelegem că
în realitatea nu este așa.
• Odată cu aceasta, au fost create multe terminologii care sunt foarte greu de scos afară din
sistem, deoarece mulți dintre voi le-ați acceptat.
• Ceea ce numim în terminologia specifică, orizont și că dacă ajungem la acest punct nu ne mai
putem întoarce, că gravitația ne va lua pe noi toți, aceste teorii încă continuă.
• Această terminologie din lumea științei, despre crearea găurilor negre, care a fost pornită de
Stephen Hawking, încă continuă și devine foarte dificil de schimbat, deoarece ei vin cu atât
de multe teorii despre asta și sunt apărate de savanți într-un mod foarte agresiv.
• Și apar noi tehnologii, iar prin dezvoltarea acestor tehnologii, noi creăm mai multe falsuri și
mai multe cunoștințe inacceptabile în lumea științifică.
• Și una dintre acestea este numită starea tridimensională a Universului, ceea ce ei numesc
hologramă.
• Această terminologie susține că întreg Universul este o hologramă, că nu este real, că
Universul este plat, în două dimensiuni, iar ceea ce noi vedem nu este nimic real.
• Dar am ajuns să acceptăm această realitate. Și ceea ce este interesant, este că sunt cheltuiți
milioane de dolari, pe această, cum îi spune, discuție fantezistă.

Universul holografic
• În această poziționare holografică a Universului, se consideră că Universul este plat.
• Apoi, reflexia din această suprafață plană, creează imagini în interior, care nu sunt reale, fie
galaxii, fie stele și toate celelalte.
• Acest principiu holografic, pe care se cheltuie mulți bani și care a început acum câțiva ani, iar
acum practic se creează lucruri care să confirme că este adevărat, iar oamenii, deoarece pot
vedea lucrurile, cred în ele.
• Să spunem că aceasta este o imagine, o imagine bidimensională
a galaxiei, și sub ea, dacă o priviți în acest fel, noi vedem galaxii,
care practic nu sunt galaxii, ci este doar lumina ce strălucește în
ea, care realizează această imagine.
• Iar unul din aceste lucruri este planeta Pământ, deoarece este
imaginea ei de pe suprafața bidimensională.
• Aceasta, parțial a apărut și a început datorită multor programe de calculator, iar acum ei scriu
programe pe calculator, care practic pot face și arată asta.
• Dar în realitate, nimeni nu s-a întrebat, de ce acești oameni cheltuie atâția bani, pe atâtea
falsuri?
• Vedeam asta în viața reală și nimeni nu oprește acest joc al imaginii
holografice a Universului.
• Dacă aici este o galaxie în această poziție, există o legătură care-i menține
poziția.
• Deci este o legătură imaginară, însă există câmpuri magnetice acolo.

Universul holografic
• Ce vedeți pe suprafața bidimensionalâ, reprezintă realitatea, pentru ei și orice se vede sub
ea, este doar o hologramă. Deci viața reală, pentru ei este bidimensională.
• Dar nimeni nu le-a spus acestor oameni, că dacă vă aflați undeva pe Pământ și vă uitați la
Soare, Soarele este plat. Nimeni nu vede Soarele ca pe o sferă completă, observăm Soarele ca
pe o entitate plată, circulară.
• Atunci când ne uităm la Pământ de pe Lună, noi vedem Pământul, din nou plat.
• Deci este plat Pământul pe care trăim?
• Pământul este rotund, știm asta, am săpat în el, am călătorit în jurul lui.
• Deci când se ajunge la noua știință a holografiei și într-un fel încercând să vă convingă, că
Universul este plat, da, în ochii omului, ca și observator, el este plat.
• Dar în realitate nu este, deoarece omul de pe Lună, vede Pământul ca pe un disc plat.
• Omul de pe Pământ vede Soarele ca pe un disc plat și Luna ca pe un disc plat.
• Deci, în această teorie a hologramei, a holografiei, ei au creat dimensiuni pentru ea ca să
spunem că este ceva, o entitate, plată.
• Dar ceea ce este interesant, ceea ce acest topic scoate la iveală, este că acum, dacă au reușit
să creeze sute de milioane de stele în această hologramă și confirmă că are o suprafață ca si
Pământul la exterior, foarte asemănător cu atunci când avem erupții pe Soare, noi le vedem
la suprafața lui.
• Iar ei spun că această suprafață este plată și bidimensională, și această hologramă a
Universului așa cum o vedem noi, este o reflexie a suprafeței plate.
• Aceasta schimbă ceva foarte fundamental. Pentru prima dată omenirea confirmă că Universul
are o față. Că există un capăt. Că există o suprafață, exact ca și suprafața Soarelui, a
Pământului sau a Lunii.

Universul holografic
• Și așa cum noi am stat aici și am urmărit Pământul, Soarele și Luna, dacă am sta în altă
dimensiune a Unicosului, am vedea fața acestui Univers.
• Și așa cum este în cartea numărul trei, noi suntem parte a Unicosului. Există multe asemenea
modele de suprafețe plate, bidimensionale.
• Deoarece practic lumina din Univers, strălucește la suprafața acestuia, ca un pește din ocean.
• Când sunteți pe mare, pe o barcă, și vă aflați pe această suprafață plană că a Universului și
este transparentă, galaxiile sunt ca și peștii inotând în oceanul Universului.
• Asta nu înseamnă că universul nostru, a început să se deschidă.
Nu înseamnă acum că omul va ajunge să înțeleagă mai multe.
• Greșelile lui confirmă existența Unicosului.
• Uriașe cantități de bani sunt cheltuiți în UK și în USA, pe această
hologramă. Doar pentru imagini produse pe calculator.
• Inițial, a apărut acum 10-15 ani, deoarece oamenii nu au putut accepta totalitatea veșniciei
găurii negre, care înghite totul. Mulți savanți, inițial sau gândit că dacă totul se termină în
nimic, ce se va întâmpla cu noi, deci acesta este un miraj, deoarece noi suntem încă aici (în
Universul plat, în siguranţă).
• În atât de multe feluri, fizicienii nucleari, cosmologii și astrofizicienii, toți sa-u unit pentru a
confirma că nu există, că nu este nimic, deoarece eram convinși că toți vom termina în
această gaură neagră creată de Stephen Hawking și niciodată nu vom mai ieși și acesta va fi
sfârșitul.
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Atmosfera găurii neagre
• Dar dacă vă uitați la principiul fundamental al modului de interacțiune a
câmpurilor a Universului, ne întoarce la același lucru.
Este atât de mult gravitațional cât este și Magnetic.
• Asta înseamnă că şi gaura neagră, dacă o considerăm, datorită confirmării
existenței ei, are o atmosferă.
• Și așa cum vedem cu interacțiunea câmpurilor planetei, Soarelui,
ele creează propriile ondulații.
• Și asta este ceea ce, până acum, lumea științifică a negat.
• De aceea vin cu toate aceste concepte ridicole, deoarece în acest moment,
în lumea fantezistă a găurii negre ce înghite totul, noi niciodată nu am admis
realitatea, că în aceiași măsură în care are gravitațional, ea are şi un Magnetic și are, de
asemenea, atmosferă.
• Și așa cum am văzut cu Pământul, orice energie, cu o masă specifică, ce întră în ea, creează
lumină, creează dimensiunea existenței atmosferei.
• Deci, la fel se întâmplă la suprafață, la limita atmosferei găurii negre.
• Noi vedem aceste unde, pulsaţii ca pe o confirmare a existenței
atmosferei găurii negre.
• Când vă uitați la o gaură neagră, pe fundalul muzicii tuturor
galaxiilor și a câmpurilor Universului, pe măsură ce acestea trec prin (spaţiul atmosferic),
vedeți licării, vedeți jocuri de lumini.
• Asta înseamnă că putem confirma, pentru prima dată, că o gaură neagră este o entitate.

Atmosfera găurii neagre
• O gaură neagră este o confirmare a existenței, foarte asemănătoare Soarelui, Pământului și
oricărei alte entități din Univers, care nu are doar atracție gravitațională, ci are și propria ei
atmosferă.
• Stephen Hawking a protestat, față de această greșeală.
• Noi întotdeauna am considerat doar câmpul gravitațional, dar de fapt este la fel ca la orice
altă entitate.
• Ea are atât gravitațional cât și Magnetic, iar în articolul pe care l-am scris,
"Crearea Găurii Negre", acesta a fost înțelesul și ceea ce am subliniat.
• De ce vedem totuși lumina, pe magnetosfera găurii negre? deoarece
ea reflectă spre exterior în aceiași măsură în care ia. În aceiași măsură
în care atrage înăuntru, prin interacțiune cu propriile ei câmpuri Magnetice, ea creează și
eliberează lumină. La fel cum noi vedem meteoriţi care intră în atmosfera Pământului și ard și
luminează.
• Toate acele lumini sunt atrase în interior și totuși le putem vedea la marginile ei exterioare?
• Dacă înțelegeți asta, cei dintre voi care activați în tehnologia spațială, în domeniul călătoriilor,
veți înțelege că acesta este unul din cele mai mari daruri date vreodată umanității: Viteză
înaltă, viteză rapidă, transportul prin utilizarea găurilor negre, dintr-un punct în altul.
• Nu uitați, ceea ce voi numiți gaură neagră, înseamnă un centru al câmpurilor intense
compactate, și nimic altceva.
• Și dacă puteți, de pe Pământ, să vă conectați cu una și după apropiere
să vă interconectați cu următoarea, chiar dacă treceţi prin magnetosfera ei,
însă vă puteți mări viteza dincolo de viteza luminii, de milioane de ori.
• În timp, omul va ajunge să înțeleagă frumusețea găurilor negre.
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Gaura neagră, centrul Sufletului omului
• Așa cum știți, în trecutul recent, au fost făcute afirmații care vorbesc despre energia
întunecată, materia întunecată, că energia întunecată este cauza mișcării galaxiilor, iar acum
aceste teorii au fost complet abandonate de cosmologi, iar pentru fizicienii nucleari aceasta
nici nu există.
• Cei ce vă vorbesc despre materia întunecată, sunt toți de generație veche și nu au citit noile
cărți de știință.
• Deoarece acum înțelegem că nu există un asemenea lucru ca materia întunecată și energia
întunecată.
• Deoarece nimeni nu a văzut-o vreodată. Este doar o presupunere care a stârnit multe falsuri.
• Dar important este ca această parte a cosmologiei teoretice trebuie înțeleasă, de către
suporterii Fundației Keshe, care devin parte a tehnologiei spațiale.
• Voi mergeți dincolo de înțelegerea actuală a științei.
• Voi trebuie să fiți dincolo de ea, încât să înțelegeți că viteza luminii, este viteza luminii în
timpul și spațiul în care călătoriți.
• Poate viteza luminii în câmpul MaGravs al Pământului, are valoarea pe care am presupus-o,
dar dacă creați un alt câmp MaGravs cu aceleași materiale, veți atinge o altă viteză, care
reprezintă viteza exterioară, datorată atracției luminii de către gravitația din acea stare
materială.
• Și ar putea fi de 2,3, de 10 ori mai rapidă, decât viteza luminii pe Pământ.
• Și acesta este motivul pentru care vedem licăririle în magnetosfera găurilor negre.

Gaura neagră, centrul Sufletului omului
• Deoarece diferite intensități ale câmpurilor, se ajustează în funcție de intensitatea câmpului
din fundal (centru) și atunci vedeți licăririle. Licăririle câmpului gravitațional și Magnetic, sau
ceea ce numim MaGravs-ul găurii negre, este una din cele mai bune și clare indicații ale
existenței unei entități, ca un întreg.
• La fel ca Soarele, în măsura în care radiază ea și absoarbe.
• Ea atrage în condiția ei transparentă în comparație cu iluzia negrului
din
interior și radiază la fel, prin dimensiunea atmosferei translucide din
jurul ei, ceea ce noi vedem ca și licăriri, sau ceea ce noi numim magnetosferă.
• În măsura în care întrăm în adevărata tehnologie spațială a Universului, aceasta va juca un rol
uriaș în dimensiunea călătoriei spațiale.
• Asta înseamnă că dacă umanitatea înțelege crearea găurii negre, în interiorul structurii
reactoarelor spațiale ale formațiunii stea, atunci apare o nouă dimensiune în direcția
transportului, unde călătoria instantanee spre diferite puncte din Univers, devine realitate,
fără a interacționa și interfera cu nici un obiect, fie acestea galaxii, stele sau orice alte entități.

Gaura neagră, centrul Sufletului omului
• Crearea acestor programe tridimensionale, la care se lucrează și care se numesc holografia
Universului tridimensional, pentru a arăta că este doar o hologramă și nu este nimic real la el,
deschide foarte multe pentru cei ce lucrează în jurul programelor și tehnologiei Fundației
Keshe, și a formațiunii stea.
• Există o extensie în domeniul Teoriei Câmpului Unificat.
• În careta numărul 8, care este scrisă și va fi publicată, este numai despre câmpurile
magnetice ale Universului.
• Cum sunt ele create, cum și unde-și au originea, cum ajung ele să creeze efecte bi și
tridimensionale, și cum s-a adaptat însuși corpul nostru, pentru lipsa de înțelegere, sau să o
facă mai ușoară, neaglomerând creierul cu funcționarea acestora, pentru a converti totul
aflat la distanță, într-o suprafață plană.
• Iar acești savanți, utilizează această holografie, ca un mijloc de a înșela, așa cum a făcut mai
mult sau mai puțin, și Einstein cu noi, în legătură cu viteza luminii.
• Apoi, există un punct fundamental, în întreaga înțelegere a structurii spațiului.
• Și acesta este: Cum de un fi de praf, de la marginea sistemului solar, devine o planetă și
absoarbe materii?
• Există vreo realitate când se spune că în interiorul oricărei planete există o gaură neagră?
• Și este atât de puternică, încât își creează propria ei dimensiune și magnetosferă?
• Mergând mai departe, există un punct, în dimensiunea Sufletului omului, care reproduce
centrul unei planete?
• Avem noi o gaură neagră în structura centrală a creierului omului, care absorbind din
totalitatea Universului, eliberează puțin, ceea ce devine manifestarea fizicalității omului?

Gaura neagră, centrul Sufletului omului
• Acesta este adevărul.
• Dar ce este important pentru umanitate, este să înțeleagă
intensitatea la care această gaură neagră atrage din Univers,
astfel ca în profunzimile spațiului să o utilizeze, pentru a hrăni
fizicalitatea omului.
• Și nu pentru ca omul să ucidă, pentru a-și menține viața.
• În adâncul spațiului unde mergem și ce facem?
• Tot ceea ce ne este disponibil, sunt câmpurile care sunt libere în tot Universul.
• Iar această gaură neagră se cheamă centrul Sufletului omului.
• Și, dacă vă uitați la ea, mărimea creierului omului este magnetosfera acestei planete.
• Și atunci, voi trebuie să decideți prin intermediul emoțiilor, într-un fel controlându-le, dacă
doriți acest câmp, sau doriți acest câmp, sau sunteți interesați de acest câmp?
• Funcție de cum vreți să vă reflectați pe voi înșivă, să apăreți,
sau care parte, și care organ al cărei fizicalități vreți să-l hrăniți.
• La fel cum mergem la magazin și vedem pui, picioare, piept,
conservă de roșii, de portocale și de mere.
• De ce facem asta? Deoarece am învățat ceva foarte simplu.
• Putem lua acestea, le punem în gură și le convertim în ceea ce avem nevoie, în ceea ce
corpul nostru are nevoie. Avem nevoie de vitaminele C și A.
• Dar de ce nu lucrăm prin Sufletul omului, pentru a absorbi câmpurile care duc la crearea
acestora, ca apoi acestea să fie convertite în aceasta, pentru a fi apoi convertite înapoi?
• Într-un timp foarte scurt, când omul va merge în spațiu, în câmpul MaGravs al Universului, va
învăța asta.

Gaura neagră, centrul Sufletului omului
• Deoarece este foarte greu să faceți asta în structura acestei planete.
• Deoarece ea nu vă lasă, iar în al doilea rând nu are intensitatea câmpurilor, încât voi să fiți
capabili să le gustați, pentru ca voi să fiți capabili să le examinați și să înțelegeți cum sunt
făcute.
• Ceea ce noi trebuie să învățăm din înțelegerea găurilor negre, întorceți-vă la articolul
"Crearea Găurii Negre", că găurile negre nu absorb doar, ci absorbind ele radiază.
• Așa cum am spus, în diferite dimensiuni, în diferite terminologii ale fizicii, noi numim asta în
corpul uman, creierul omului, magnetosferă, pe Pământ noi o numim atmosfera Pământului,
iar în galaxii și în găurile negre, o numim licărire, asta însemnând mărimea dimensiunii
existenței lor.
• Deci de fapt, întreaga lume a științei se schimbă, când înțelegeți că prin
structura creierului vostru, prin intensitatea structurii creierului omului, omul
poate călători instantaneu în spațiile Universului, utilizând condiția
structurii propriei lui existențe, prin creierul central a ceea ce numim
Sufletul omului.
• Acum, trebuie să acceptăm holografia și tot ceea ce știința ne aruncă?
• Doar pentru că de la distanță, corpul omului este plat de asemenea?
• Când mă uit la voi de la distanță eu văd ca un creion, dar știți că în el este o inimă, plămâni...
• Dar ceea ce este important pentru noi, este cât de departe va merge omul, pentru a vedea,
prin acesta, prin punctul central, prin Sufletul omului, prin centrul numit gaură neagră, care
este esența vieții omului și unde stau emoțiile.
• În creierul uman, avem locuri unde spunem că sunt pentru emoția cutare.Dar Sufletul omului
deține secretul, care este foarte simplu de dezvăluit.

Gaura neagră, centrul Sufletului omului
• Dacă aceasta este graura neagră, Sufletul omului, iar omul există în dimensiunea fizicalității
pe Pământ și aceasta o gaură neagră dintr-o galaxie aflată la distanță, poate omul elibera atât
de mult, încât să ajungă nu doar la gaură neagră, dar și la magnetosfera acesteia la o
intensitate anume, după cum are nevoie, și să se hrănească el însuși, ca în noile spații să nu
fie nevoie să ucidă?
• Noi întotdeauna ne-am uitat să absorbim energie de la portocală, însă
absorbția energie din adâncul Universului, este gratuită și conţine în
totalitate ceea ce fiecare celulă a omului are nevoie.
• Acum înțelegeți că se schimbă jocul cunoașterii?
• Dar pentru a înțelege această creare, această direcție de mișcare a câmpurilor și într-un fel,
răspunsul lor (feed back), încât să devină parte a ceea ce aveți nevoie, trbuie multă înțelegere
a câmpurilor magnetice.
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Imaginea sunetului
• V-am pregătit pentru asta, săptămâna trecută, într-un mod foarte simplu, dar vom adânci.
• Dacă vă uitați, câmpul magnetic al unui magnet, se mișcă de la un magnet la celălalt. Dar noi
știm, că, conform condiției de existență, câmpurile se vor întoarce înapoi.
• Mai știm, că în realitate, există, de asemenea, o curgere a câmpului în direcție opusă, în
întregul proces.
• Atunci când punem doi poli Nord, unul împotriva celuilalt, noi creăm o
spațiere.
• Atunci veți înțelege că deoarece acesta trebuie să călătorească în această direcție, din
punctul de observare de aici, acesta este Magnetic iar acesta este gravitațional.
• Dar din punctul de observare de dincolo, acesta este gravitațional și acesta este Magnetic.
• Dar, ceea ce este important să înțelegeți, este că acest lucru este un câmp și acest câmp în
interacțiune cu acest mediu, creeazăo magnetosferă a lor însele.
• Și în același timp, același lucru se întâmplă și i se aplică și acestuia,
încât și acesta își creează propria lui magnetosferă.
• Și ceea ce ar fi interesant de văzut, este dacă interacțiunea celor două câmpuri magnetice,
din ambele direcții, realizată de densitatea materialului din interiorul stării materiale, va crea
lumină în această regiune. Ea va crea o linie eficientă de interacțiune funcție de viteză, pe
care dacă omul o va înțelege, va deveni o traiectorie, sau o călătorie cu viteza luminii,
depinzând de intensitatea luminii în care doriți să călătoriți.
• Deci asta înseamnă că orice câmp pe care-l vedem, orice dimensiune
pe care o vedem și o înțelegem, este deoarece avem câmp gravitațional
în raport cu acesta și avem și Magneticul care este la fel, dar în această
direcție.

Imaginea sunetului
• Și fiind dinamice, ele creează un vortex al vieții și al luminii, pe care omul îl poate utiliza.
• Dacă vă uitați, unul este mai puternic, celălalt mai slab și deoarece cel mai puternic îl
hrănește pe cel mai slab, se creează un vortex a cărui interacțiune
creează lumină, sau ceea ce noi numim vizibilitate.
• Dar în același timp, interacțiunea acestor două câmpuri, creează
zgomote sau sunete.
• Sau imagini ale sunetului.
• Noi cunoaștem foarte bine imaginile sunetelor, dar nu le-am înțeles niciodată.
• Acesta va deveni o barieră dureroasă, pentru multă lume, în adâncul spațiului.
• Mulți, mulți oameni, sau ființe umane, se vor întoarce din spațiu, total dezorientați mental.
• Care este motivul?
• Omul cunoaște acest efect pe această planetă.
• Dar el niciodată nu a înțeles-o, deoarece acum în spațiu, el se va confrunta cu aceasta și
trebuie să rezolve această problemă, pentru el însuși, nu pentru altcineva.
• Avem un Suflet. Am explicat săptămâna trecută, că pe durata somnului, ochiul reprezintă ușa
Sufletului.
• Și pe cât de multă informație intră prin el, în aceiași măsură și iese.
• Nu contează dacă este închis sau nu.
• În mod continuu absoarbe viziunea a ceea ce se întâmplă, iar
Sufletul utilizează ochiul, cavitatea ochiului, sau întregul ochi,
pentru a fi capabil să penetreze în adâncul spațiilor deschise ale
Universului, într-un mod mult mai ușor, fără lățime de bandă.

Imaginea sunetului
• Noi mergem la somn, iar vederea Sufletului omului, nu contează că fizicalitatea ochiului
omului este închisă, ajunge la mamă, și o putem vedea, și prin ceea ce se întoarce
recunoaștem imaginea Sufletului mamei.
• Dar, de când ascultăm prin ochii noștri?
• Când visați, ajung cuvintele mamei la urechi, încât auziți conversația?
• Sau ceea ce se întoarce este convertit în zgomotul mamei, în vocea
mamei, atunci când se întoarce înapoi?
• Atunci, acesta este motivul, pentru care omul, consideră că aude vocea mamei, și ceea ce ea
spune, în Suflet, sau este informația practic transformată în cunoașterea cuvintelor pe care le
înțelegem, la intrarea în ochii omului? Și nu prin urechile omului!
• Îl auziți pe Dumnezeu dacă vă vorbește, sau dacă vă astupați urechile, nu-l veți mai auzi,
deoarece v-ați blocat auzul, față de ceea ce numim fizicalitatea omului?
• Acum înțelegeți! Cum Sufletul omului, prin propria lui dimensiune, nu doar vede ci și aude
prin el însuși.
• Simte și împărtășește prin el însuși.
• Nu are nevoie de brațe și picioare pentru a se hrăni singur, dar în adâncul Universului, prin
ceea ce a văzut și are, poate lua ceea ce-i place. Și suficient de ciudat, când ajungeți în
adâncul spațiului, vedeți Sufletul Creatorului, sau Sufletul Creației și este treaba voastră să
înțelegeți ce spune, prin lumina ochilor omului. Deoarece el nu face nici un zgomot, pentru a
ajunge la urechea omului.
• Deci ceea ce înțelegem, este că atunci când ne visăm mama și ea vorbește, îi auzim vocea
prin urechile noastre, sau îi convertim vocea în ochiul omului, spre direcția Sufletului
acestuia?

Imaginea sunetului
• Deci, dacă sunteți surzi sau orbi, nu ați putea fi capabili să vă auziți sau să vedeţi ce mai face
mama.
• Dar când dormiți și vă închideți ochii, vă amintiți totul despre ce a spus, cum arăta, ce purta.
• Acum înțelegeți, cât de simplu este adevărul despre crearea vieții, și cât de mult ne-am
înșelat singuri, iar acum creăm noi dimensiuni pentru a ne înșela singuri și să-i convingem pe
alții, că ceea ce noi spunem este o nouă știință.
• Asta, înseamnă că Sufletul omului este de asemenea plat și nu există creier?
• Acum noi înțelegem cât de departe trebuie să ajungem cu deschidere minții, pentru a
înțelege totalitatea.
• Și să nu ne gândim când suntem în spațiu, că există cineva în capul meu, jucându-se cu capul
meu, că cineva ne vorbește.
• Dacă schimbați intensitatea câmpurilor Sufletului vostru sau a găurii negre a Sufletului
vostru, atunci puteți auzi.
• Sper că ați înțeles!
• Deoarece veți avea vremuri grele în spațiu. Nu veți vedea cu proprii ochi, ci Sufletul vede
dimensiunea existenței.
• Nu veți putea auzi nimic cu urechile voastre, dar comunicați și convertiți ceea ce este în fața
voastră, fără ca practic să auziți vreo voce.
• Apoi ne întoarcem la ceea ce eu întotdeauna am spus:
• Cum comunică și-și vorbesc reciproc copii?
• Și cum micile animale, își cunosc rangul, când se hrănesc?
• Ele nu au numere scrise pe spate, și nu sunt bune la matematica numerelor.

Imaginea sunetului
• Cum se evaluează reciproc și-și apreciază rangul?
• Dacă sunteți fermier, și aveți o turmă de vaci, atunci când vin pentru muls, întotdeauna
numărul 9 vine înaintea numărului 10. Iar dacă 10 este mai departe, numărul 11 știe asta și
nu o vei putea atinge.
• Deci noi ca și ființe umane, cum vedem în adâncul spațiului, și cum putem colecta și ne
putem conecta cu totalitatea cunoștințelor pe care le avem, cu adevărata știință a înțelegerii
propriei noastre creări?
• Cum suntem noi creați? Și dacă înțelegem cum suntem creați, atunci putem crea orice
creație.
• Deoarece știm cum și unde și ce trebuie făcut, pentru a crea acea condiție.
• Avem, oare, nevoie de femeie și bărbat pentru reproducerea celulei și crearea vieții?
• Sau în dimensiunea existenței din Univers, realizând iminenţa morţii noastre, că nu mai
putem absorbi mai multe din Univers, pentru a fi capabili să dăm mai mult, atunci decidem să
ne divizăm, astfel încât interacțiunea celor două să dea entitatea totală a omului.
• Și atunci noi decidem cum împărțim câmpurile.
• Asta nu este o treabă ușoară!
• Deoarece mai devreme sau mai târziu, trebuie să ne confruntăm cu ea și trebuie să ne
înțelegem intensitatea propriului Suflet, trebuie să înțelegem cât de departe ne putem
extinde parametrii Sufletului, încât să auzim ce se întâmplă pe planeta aceasta sau aceea.

Dimensiunile vieţii omului
• Alin din Romania: "Electronul este alimentat de energia protonului din interiorul mediului
neutronului? La fel este și Sufletul alimentat de la Sufletul central din Univers?"
• Dl Keshe:
• Noi toți suntem energizați la diferite nivele, odată ce structura este finalizată.
• Atunci când este creat Sufletul omului, el are un spectru complet și diferitele părți ale
Sufletului omului, interacționează și iau formă și funcțiuni, de la diferitele intensități ale
Universului.
• Ce înseamnă asta? Este foarte simplu!
• Avem Sufletul omului pe care îl arătăm ca pe o plasmă.
• Sufletul omului, se manifestă în acest punct, pe el însuși ca o fizicalitate. În punctul din centru
este la intensitatea Sufletului Creatorului, pentru că acesta i-a dictat poziţia. Apoi în puncte
succesive, mai depărtate din ce în ce mai mult de centru, sunt dictate de intensitatea
Sufletului Universului, apoi de Sufletului galaxiei, Sufletul sistemului solar şi apoi de Sufletul
planetei, care a creat omul.
• Deci în esență, omul poartă întreaga intensitate a Creației.
• Dar nu este conștient de asta, deoarece singurul lucru pe care-l vede este
la acest nivel (al fizicalităţii).
• Deci noi purtăm întreaga dimensiune, deoarece fără ăsta acesta nu ar fi
fost aici, iar fără ăsta acesta nu ar fi fost aici, și la fel și la fel.
• Viața nu a început din această direcție (de la fizicalitate), ci viața a început
de la intensitatea Creației.
• Deci, mărimea unui atom, din această galaxie, din acest Univers, este dictată
de linia centrală a Universului.

Dimensiunile vieţii omului
• Dar mărimea atomului în alt Univers, are o mărime și intensitate diferită, ceea ce înseamnă
că are un pachet diferit de energie. Este ca un alt virus.
• Poate omul exista atunci când se mută dintr-un Univers în altul, înțelegând diferența?
• Dar în esență, este totuși el însuși, și are în comun aceiași intensitate cu a Sufletului
Creatorului.
• Acum, ceea ce voi numiți electron, este o cantitate specifică de pachete de energie, care este
dictată de condiția câmpurilor de forță gravitaționale centrale ale galaxiei.
• La fel, Sufletul Creatorului decide asta, și a galaxiei, și a sistemului solar, și a planetei.
• Dar în esență, trebuie să aibă o dimensiune specifică, care este dictată de esența Sufletului
câmpului părții centrale.
• Altfel, nu și-ar putea ocupa poziția, și el î-și ocupă poziția în
raport cu acesta, cu acesta...
• Am explicat asta în lecții, acum ceva timp.
• Dacă vă uitați acesta este Sufletul Creatorului. Apoi avem
Sufletul Universului, apoi avem Sufletul galaxiei,
Sufletul sistemului solar, Sufletul planetei și apoi Sufletul omului.
• Și fiecare din ele are un cuvânt de spus și dictează poziția.
• La fel este cu electronii și cu planetele.
• Poziția câmpului MaGravs al Pământului, nu este dictat doar
de Soare, ci este dictat de poziționarea MaGravs a tuturor
acestora, unele în raport cu celelalte și cu Pământul.
• La fel este și cu Sufletul omului, în dimensiunea Sufletului omului.

Dimensiunile vieţii omului
• Noi suntem parte a totalității, chiar dacă suntem făcuți ca și parte a acesteia, ca și intensitate
a câmpului, ca și interacțiune a câmpurilor.
• La fel cum Sufletul Creatorului luminează spre exterior, și duce la crearea Sufletului omului, în
dimensiunea cu intensitatea în care trebuie creat, la fel face și Soarele la crearea tuturor
planetelor din sistemul solar, nu este nici o diferență.
• Doar omul este cel ce vrea să facă o diferență,
pentru părea mult mai educat.
• Saturn nu ar fi existat dacă nu ar fi existat Soarele.
• Și nu ar fi în această poziție, dacă nu ar fi existat
Jupiter, Pământul și celelalte.
• Dacă eliminați Pământul din ecuație, Saturn nu va mai fi acolo.
• La fel este cu Sufletul omului și cu Creatorul.
• Sufletul omului nu există dacă nu există Sufletul Creatorului.
• Și în condiția în care se află, ca și intensitate, în centru, în esență, el are aceiași intensitate,
deoarece el provine din el. El dictează prin câmpurile lui.
• El trebuie să aibă parte din mine în el.
• Și apoi galaxia este tot parte a lui, și are parte din mine în ea.
• Și celelalte.
• Soarele și Sufletul Creatorului, în crearea sistemului solar și a omului, sunt exact aceleași
funcțiuni, dar în dimensiuni diferite.
• Ceea ce este în Soare, duce la crearea Soarelui, a Pământului, a Lunii, a lui Saturn și a tuturor
celorlalte.

Dimensiunile vieţii omului
• La fel este și cu esența Sufletului omului, duce la crearea a toate celelalte și a Sufletului
omului, care provine din dimensiunea tangibilității și fizicalității lui însuși.
• Atunci care este dimensiunea vieții din om?

