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Comunicarea instantanee

• Dl Keshe: - Capacitatea de a comunica este un dar. Ne putem înțelege reciproc și putem 
comunica, uneori prin semne, uneori prin cuvinte, uneori prin emoții și uneori, deoarece 
intrăm în dimensiunea Comunității Universale, prin limbajul Sufletului omului.

• Oamenii și-au creat noi cuvinte, pentru ceea ce era deja aici, de la începuturile timpului, 
comunicarea instantanee. Vorbim despre aceasta deoarece nu am înțeles funcționarea 
propriului nostru Suflet. Sufletul omului, a funcționat întotdeauna, prin comunicare 
instantanee.

• Acum, deoarece înțelegem tot mai mult despre Creație, înțelegem că deja știam despre 
comunicarea instantanee. Doar că nu am aflat de unde provine zgomotul, cine vorbea și cine 
asculta și cât de repede o făcea.

• Noi muncim atât de greu să învățăm, cum să facem combustibilul, reactoarele, pentru a le 
pune în mișcare, ca să ieșim, noi înșine, afară din acest sat al Pământului, să ne plimbăm 
peste tot, ca și ființe ale Universului.

• Dar cum comunicăm? Cum le spunem că-i iubim, că suntem oameni pașnici? Ei nu înțeleg 
Chineză, Farsi sau Engleză. Dar ei înțeleg un lucru, limbajul Sufletului omului.

• Dacă vă întoarceți la unele lecții, din vremurile de început, eu întotdeauna am spus, că ei vă 
citesc mintea, înainte chiar de a vă deschide gura, deoarece ei citesc ce gândește Sufletul.

• Şi dacă înțelegeți, întotdeauna veți fi propriul vostru gardian, încât să nu gândiți ceva rău, 
pentru că ei văd asta şi reacţionează, chiar dacă nu este intenția mea să fac, sau să spun, dar 
Sufletul meu, vrea doar să se gândească în acest fel.
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• Apoi ne întoarcem, la învățăturile lui Zoroastru, care spun, gândește bine, vorbește bine, fă 
bine. Deci, dacă vă uitați, Iranienii zoroastrişti, au fost deja oameni ai spațiului. Ei au fost 
antrenați înainte, pentru a fi pregătiți astăzi, când omul este luat în spațiu, încât nici să nu se 
gândească, să facă rău, sau să vorbească rău.

• Deci înțelegem, că diferite culturi, s-au maturizat în diferite moduri. Dar oamenii noilor 
vremuri, savanții care vorbesc despre comunicarea instantanee, nu au înțeles, că propriul lor 
Suflet, a lucrat aşa, de secole.

• Dar, cum comunicăm cu această mașină de comunicare instantanee, care este Sufletul 
omului? Și cum transferăm și traducem cunoașterea, pentru alte Suflete din Univers?

• Apoi, așa cum în zilele noastre, noi spunem că, pe această planetă, limba comună a devenit 
din ce în ce mai mult Engleza. Apoi, cu ceva timp în urmă, s-a spus, că limba Esperanto, va 
deveni limba globală, dar niciodată nu a reușit, deoarece a fost prea complicat.

• Noi deja am învățat câteva cuvinte, Da, Nu, Vă rog și așa cum mulți Chinezi vă spun: Da, 
mulțumesc. Nu, vă rog. Când de fapt, în engleză se spune:Da, văr rog. Nu, mulțumesc.

• Și apoi puteți înțelege, ce râsete vom stârni, cu propriul nostru comportament, în adâncul 
spațiului.

• Vă puteți imagina Sufletul vostru spunând: Nu mulțumesc. Atunci când vreți să spuneți: Da, 
vă rog. Şi invers.

• Sau nu avem nevoie de acest limbaj, deoarece cealaltă parte ne citește şi noi suntem 
mulțumiți să vedem  că suntem elemente ale Universului.
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• Pe Pământ, noi ne sărutăm și ne dăm mâinile, sau ne înclinăm. Cum dăm mâna cu un Suflet 
străin din adâncul spațiului, când vă spune că vă iubește, că vă respectă și vă mulțumește că 
v-ați alăturat Comunității? El nu are nici o dimensiune fizică, pentru a vă îmbrățișa și nici buze 
pentru a vă săruta pe obraz. El le-a pierdut acum mult timp în urmă, când s-a maturizat în 
dimensiunea Comunității Universale, unde el nu mai ucide pentru a consuma și unde nu are 
o gură pentru cuvinte rele.

• Cum face umanitatea, această comunicare instantanee, non-verbală.
• După cum știm, Sufletul nostru călătorește în adâncul Universului și undeva, cândva, se 

întâlnește cu vărul, mama, un prieten, în dimensiunea Sufletului Universal. Atunci ajungeți să 
înțelegeți ce visați și ce vă amintiți din vremea acelui vis, este comunicare instantanee.
Fizicalitatea voastră este în dimensiunea acestei planete, dar Sufletul vostru se află, în 
prezența Sufletului vorbitorului, sau a celui cu care comunicați.

• Și atunci înțelegem că omul, trăiește această viață dublă, de a fi în două dimensiuni, 
păstrându-și fizicalitatea Pământului și lăsând Sufletul să zboare, pe aripile libertății acestui 
spațiu.

• Apoi ajungem la cum le aducem, pe acestea două împreună.
• Putem noi dezvolta sisteme prin care cuvintele fizicalității noastre să fie auzite de Sufletul 

interior al primitorului, nu de urechile fizicalității.
• Și atunci, trebuie să părăsim această planetă, pentru a deveni oameni ai spațiului, acum când 

înțelegem că Sufletul omului și comunicarea instantanee, traversează întreg Universul? Este 
nevoie ca omul, să-și părăsească satul?

• Sau doar plecă, deoarece este plăcut să fii turist al spațiului.
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• Deci, atunci când vrem să mergem undeva, sau vrem să comunicăm, ne utilizăm Sufletul, iar 
dacă vrem să devenim turiști ai spațiului, atunci utilizăm o navă spațială.

• Este foarte asemănător cu atunci, când vreau să merg la birou și-mi iau propria mașină, sau 
vreau să merg la birou și vreau să vorbesc despre una și alta, pot vedea decorul, clădirile și 
toate celelalte şi atunci iau un autobuz.

• Putem numi Sufletul omului, mașina privată iar nava spațială transportul public?
• Apoi ne întoarcem la începuturile lecțiilor, când am spus că omul utilizează diferite nume, 

pentru aceiași scop, pentru același lucru.
• Deci, transportul singular al corpului omului, în dimensiunea fizică, devine ca utilizarea unei 

mașini private? Și apoi, când vreți să călătoriți în tot Universul, deoarece cunoașteți timpul și 
existența, deveniți călători ai Sufletului Universului.

• Uneori este bine să fiți cu alții, să vă urcați într-un autobuz, care merge în diferite părți ale 
acestei planete. Și în acest proces, vedeți Chinez, Indieni, Persani și apoi vedeți negrii, omul 
alb, etc.

• Și apoi apare întrebarea: Noua navă, noul autobuz, va face la fel și ne va duce prin diferite 
galaxii, Universuri, pentru ca noi să le vedem frumusețea tuturor?

• Noi doar am schimbat numele, dar scopul este același, să vedem mai multe, să înțelegem mai 
multe, să apreciem frumusețea și să ne trăim viața, fără ai împovăra pe alții.

• Apoi apare realitatea a ceea ce ni s-a întâmplat nouă, ca și oameni. Care a fost scopul, tuturor 
acestor ucideri și distrugeri? De ce nu lăsăm deoparte toate acestea și să devenim oameni ai 
Păcii? Și împreună să ne alăturăm, călătoriei pe această planetă și dincolo de ea?
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• Asta este ceea ce se va întâmpla, în vremurile ce vin, cu toate armele. În vremurile ce vin, voi 
face un trandafir din fiecare armă. Este foarte ușor. Ca și Căutători ai Cunoașterii, ați învățat, 
transmutarea elementelor prin transmutarea energiei. Rădăcina unei flori, tulpina unei flori 
stând pe un glonț, glonțul devine sursa de energie, pentru existența acesteia. Glonțul nu va 
fi tras, ci va crește trandafirul Păcii.

• Din fericire și sunt foarte fericit, că Fundația Keshe, funcționând prin națiunile lumii, este pe 
punctul de a face această realizare. Foarte curând veți înțelege, mai curând decât vă 
așteptați.

• Și atunci noi toți vom lua autobuzul și toți vom decide ce autobuz, pe ce rută, ce oraș, ce 
continent și ce galaxie. 

• Și apoi, când vom ateriza împreună pe planeta Zeus, vă vor întreba de unde sunteți. Nu veți 
spune sunt Chinez, sau Iranian, sau American, ci veți spune că sunteți de pe planeta Pământ.

• Și acesta este scopul ultim al activității Fundației Keshe și fiind Anul Nou Iranian (2019, 20
martie, ora 21:58, echinocţiul de primăvară), acesta este darul pe care-l aduc. 

• Liderii lumii au decis să meargă pe calea Fundației Keshe. Și cu timpul, toți vom deveni 
pasagerii acestei nave. Mi s-a cerut să-mi țin gura și să nu vorbesc, până când sunt pregătiți. 
Dar pregătirea pentru această călătorie a început.

• Nu mai este vorba deloc de Căutătorii Cunoașterii de pe acest chat, care sunt la aceste lecții, 
sau cei ce ascultă aceste lecții. Acum, vocea muncii noastre de ani de zile, a fost auzită de 
liderii acestei planete. Și am văzut răspunsul lor.

• Activitatea de a deveni călători ai spațiului, nu este doar de ajunge pe nava spațială, acum 
este de a învăța comunicarea instantanee a Sufletului omului.
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• Dacă aș putea împărtăși cu voi, ceea ce am realizat și ce avem în progresul umanității, spre 
Pacea mondială, cei mai mulți dintre voi veți spune: Am fost acolo când a spus-o! Și noi 
furnizăm, ceea ce am spus. Liderii acestei planete au decis, să meargă pe calea Păcii.

• Și am văzut primele semne și am devenit parte a acesteia. A fost dorința noastră, a fost 
destinul nostru să fie acum. Procesul de dezarmare, procesul de Pacificare a Lumii, este un 
dar pe care vi-l putem dărui astăzi, de Anul Nou Iranian.

• Nu este un vis, chiar și în ultimele secunde, înainte ca lecțiile să înceapă, am primit imagini, 
care confirmă angajamentul umanității pentru Pace, prin liderii lumii.

• Noi nu suntem visători, ci am lucrat foarte greu pentru a o obține. Nu mai este doar o 
dorință, acum a devenit o realitate. Un fapt care acum are nevoie de timp, un timp foarte 
scurt, pentru a deveni parte a structurii umanității, în lunile ce vor veni.

• Dar trebuie să-i lăsăm pe cei ce o organizează, să facă anunțul. Este victoria lor în înțelegerea 
că Pacea, este ultimul ideal al rasei umane, nu noi, noi suntem doar facilitatori, ca și Fundație 
Keshe.

• Dar dacă învăț să vorbesc, prin comunicare instantanee, cu omul de pe planeta Zeus, de ce 
nu aș face asta pe această planetă.

• Și apoi, dacă pot înțelege limbajul de comunicare instantaneu, al omului de pe planeta Zeus, 
sau de oriunde altundeva din Univers, acestea sunt toate entități pentru care, nu am nici o 
înțelegerea a modului lor de trai, dar ele există ca și creaturi, îmi răspund, le zâmbesc şi 
probabil îmi zâmbesc şi ele. Eu spun: Te iubesc, și mă bucur să te întâlnesc și dacă primesc 
aceiași trăire înapoi, înseamnă că mă iubesc şi ele.
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• Apoi mă întorc, la mine, pe această planetă. Şi dacă pot citi Sufletul, tuturor acestor fiinţe 
din Univers, acesta ar putea fi Sufletul mielului, sau aş putea citi Sufletul puiului, care 
spune: Nu mă mânca. Te Iubesc, am dreptul să trăiesc. 

• Apoi, vom mai face acest pas, pentru a ucide, pentru a supraviețui? Sau ne vom schimba
pentru a înțelege, că această comunicare instantanee, ne permite să dezvoltăm noi unelte, 
pentru a fi capabili să înțelegem noile resurse ale vieții.

• Atunci viața va deveni foarte grea, pe această planetă, deoarece chiar și un bob de orez, are 
un Suflet. Noi știm că are, deoarece laboratorul ne trimite un raport, 15% proteine. Înseamnă 
că poartă multe, multe vieți în el. Proteinele nu sunt singure, este un ciclu al vieții, sunt 
proteinele din mușchii și țesuturile voastre, sau ai ochilor voștri și atunci trebuie să le 
considerați.

• Și atunci, omul va merge pe o altă cale.
• Comunicarea instantanee, înseamnă furnizare de energie instantanee din partea 

Universului.
• Apoi, vom găsi o cale spre aceste energii, care nu sunt moarte, în Univers și care devin sursa 

vieții, pentru ca umanitatea să trăiască.
• Acestea nu sunt filozofii, cu ele, mulți dintre voi, vă veți confrunta foarte curând.
• Aceasta este doar o mică crăpătură a deschiderii ușii, iar lumina strălucește din partea 

cealaltă. Ne vom pierde, sau ne vom deschide ochii, la realitatea a ceea ce este în spatele 
luminii, la ceea ce strălucește?

• Una din cele mai mari probleme, va fi pentru umanitate, să înțeleagă limba Sufletului, a celor 
ce sunt călători permanenți, turiști ai Universului. Dacă credeați că doar Chinezii călătoresc, 
pentru a vedea întreaga planetă, nu știți câți de pe alte planete, călătoresc prin acest spațiu.
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• Avem o frumoasă vorbă în Farsi, pe care am mai spus-o înainte: Cine nu vrea să fie văzut, 
devine parte a decorului.

• Deci am devenit suficient de inteligenți, încât pentru a călători pe planeta Zeus, nu putem 
merge acolo cu două picioare și două mâini, când oamenii de acolo nu au două mâini și două 
picioare, ci plutesc. Deci cum scăpați de picioare, de brațe și să plutiți, încât ei să nu știe că 
sunteți de pe planeta Pământ?

• Aveți nevoie de multă energie, pentru a face ca cele două picioare să se miște, sau vă puteți 
acorda pe Sufletul unui tip care este pe drumul vostru, iar el să vă atragă acolo, apoi vă 
acordați pe următorul Suflet de pe drum și ajungeți acolo unde doriți, fără să consumaţi nici o 
energie.

• Atunci, înțelegeți că noi, cu adevărat am început, să devenind călători ai acestui Univers, 
deoarece acum am devenit conștienți, de lucrurile pe care trebuie să le facem, pe care putem 
să le facem și pe care nu putem să le facem.

• Cum învățăm să menținem Sufletul omului pe planeta Zeus. Nu uitați, ei s-au maturizat la 
nivelul la care nu mai au nevoie de cuțit și furculiță pentru a se hrăni. Ei iau din spațiul 
Universului, ce au nevoie și ce este disponibil.

• Dacă vă gândiți, Universul este ca o mamă. Vă amintiți atunci când erați copil şi mama v-a 
hrănit cu linguriţa, apoi ați mers mai repede, iar ea s-a bucurat? Acum umanitatea a ajuns să 
devină acel copil al Universului. Și sunt multe mame, care au lingurița pregătită, pentru a 
ajuta copilul să se maturizeze.

• Iar acest copil, care este umanitatea, trebuie să înțeleagă legea mamei și cum să se 
maturizeze. Care sunt tradițiile, ce este permis și ce nu, în dimensiunea Sufletului.
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• Mulți dintre voi gândiți, că asta nu este pentru voi, că nu aveți timp pentru ea și veți învăța 
atunci când va fi cazul. Am o veste foarte rea, extrem de rea, timpul este acum, iar locul este 
aici unde suntem.

• A venit vremea să devenim, parte a Comunității Universale.
• Unele Suflete trăiesc în spațiu, fără să mănânce nimic, ani de zile, deoarece au învățat cum să 

acceseze, ceea ce nimeni altcineva nu are nevoie ca și energie.
• Vedeți, există secrete, în funcționarea Universului.
• Acum că înțelegeți funcționarea Gans-ului, acum că înțelegeți și ați văzut, că ați transferat 

energia Gans-ului în apă, pe care ați băut-o și v-a dat gustul portocalei, mulți dintre voi, v-ați 
întrebat pentru ce sunt stelele? Exact pentru asta sunt! Ele sunt furnizoarele de energie, 
pentru ca omul să nu mai omoare. Stelele sunt stațiile de alimentare ale Universului, pentru 
Sufletele ce călătoresc în Univers, încât ele să nu trebuiască să ucidă.

• Dar din nefericire, oamenii au ratat un lucru, să evalueze cum pot converti aceste câmpuri în 
materie, încât să le poată utiliza, pentru a putea primi energie. Dar, atunci când devenim, 
pasageri ai Universului, trebuie doar să învățați, cum să vă alimentați. Și nu uitați, când vreți 
să alimentați o mașină, există un rezervor, un capac și o cheie. 

• Acum, este treaba umanității, să găsească cheia, cu care să  poată accesa energiile universale, 
eliberate de ceea ce voi numiți, Sorii acestui Univers.

• Acum știți de ce există atât de multe stele, nu sunt acolo pentru frumusețea ochiului, sunt 
acolo, pentru a vă hrăni Sufletele.

• Atunci, umanitatea nu va mai ucide. Atunci, veți lua, la fel ca și Pământul, ceea ce aveți 
nevoie de la Soare, deveniți o altă planetă, o planetă a Sufletului Universului.
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• Atunci, înțelegeți, că deja suntem pasageri, ai acestei nave spațiale. Doar că ați uitat să vă 
uitați afară și să vedeți că vă aflați în interior. 

• Când călătoriți în adâncul Universului, nu căutați mâncare şi energie, deoarece există miliarde 
de stele ca stații de alimentare, mari, mici, multe planete și restul. Este foarte asemănător, cu 
ceea ce sunteți obișnuiți, Shell, BP, oricum vreți să le numiți.

• Dar, una din cele mai bune stații, de la care nu alimentați, deoarece nimeni nu v-a spus, cât 
de frumos lucrează, este Lukoil (look - privire).

• Dar întotdeauna ați căutat într-o singură direcție și asta este să consumați. Niciodată nu ați 
căutat, să fiți capabili să primiți razele Soarelui, pe care să le utilizați, pentru a exista. Trebuie 
să dați înapoi, altfel nu este loc unde să umpleți. Nu puteți primi, dacă nu puteți da, dacă nu 
ați golit spațiul.

• Atunci înțelegeți că doar stelele, pot schimba energie cu stelele şi că Sufletul omului, este o 
stea din galaxia Universului. Atunci înțelegeți ceea ce a fost spus, chiar de la începutul 
acestei lecții: Pământul are 7 miliarde de stele.

• Apoi, apare întrebarea: Dacă există, atât de multe stele pe această planetă, pe care le vedem 
în fizicalitate, de ce aceastea nu devin hrăna pentru Sufletelor lor și să primească de la mine, 
ceea ce eu nu am nevoie, să adaptez Sufletul fizicalității, încât să se potrivească, cu mediul 
existenței acestuia?

• Atunci, veți descoperi că omul, nu are nevoie de hrană, pentru a o mânca. Deoarece i se dă 
ceea ce are nevoie, din compoziția câmpurilor Universului, pentru a confirma că omul este 
un om al Păcii, nu al războiului.
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• Atunci, apare întrebarea: Ați înțeles ce înseamnă comunicarea instantanee? Sau vă aflați încă 
în labirintul lipsei de cunoaștere, proporțional cu inteligența voastră? Dar cum facem, ca 
această, comunicare instantanee să funcționeze?

• Acum că știm, că Sufletele noastre, sunt unealta comunicării noastre, cum facem să îl 
accesăm? Avem nevoie de Gans de CO2, pentru linia de comunicare? Avem nevoie de Gans 
de Zinc, care reprezintă conexiunea cu Sufletul? Nu avem nevoie de nici un Gans de Cupru, 
acesta este pentru fizicalitate. Ar putea fi proteina, sau aminoacidul de Magneziu? Niciodată 
nu ne atingem de Calciu.

• Apoi, dacă vă întoarceți la parte din lecții, întotdeauna am spus că Oxigenul este „Magnetul”, 
nu Fierul, în viața creaturilor acestei planete.

• Apoi, așa cum ați văzut că doar magneții de Fier, sunt atrași de un alt magnet, tot din Fier, 
atunci, pentru că ați creat Sufletul omului, câmpurile acestuia, cum le potriviți, sau cum le 
agățați de ale altui Suflet?

• Devine foarte complicat.
• Îmi pot hrăni fiul și în același timp tu mă poți hrăni pe mine, iar soția care este dincolo, ea ne 

hrănește pe ambii, prin Sufletul ei, dar așteptați îmbrățișarea fizicalității, pentru a vă confirma 
că vă iubește.

• Apoi apare întrebarea:  Am nevoie de tine, sau tu ai nevoie de mine, pentru a ne învăța 
reciproc, cum să facem Gans-ul Sufletului și sisteme care sunt motoarele pe care Sufletul să 
le poată recunoaște?
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• Sau începem să înțelegem, funcționarea creierului omului, încât el să devină acel reactor 
dinamic, care prin traducerea informațiilor Sufletului, acestea să devină mișcarea mâinii și a 
palmei, să devină limbajul omului, a Sufletului omului și a fizicalității existenței acestuia, în 
dimensiunea Universului.

• Apoi, ajungem la un punct: Vreți să călătoriți singuri, sau ați vrea să fiți pe lista de pasageri a 
navei spațiale? Aveți prejudecăți și călătoriți doar cu Chinezi și nu cu Englezi? Sau doriţi să 
aveți foarte mulți la bord, pentru că este bine să fiți văzuți, în compania altora?

• Apoi, dacă sunteți pe navă, îmi pare rău dar nu mă puteți mânca pe mine sau pe alții. Dar eu 
sunt plin de energie, din resursele Sufletului meu, de care nu am nevoie, dacă vă este foame, 
o puteți accesa. Și aceştia iau unele lucruri de care nu aveți nevoie, dar dacă se consumă, 
când vă întoarceți,  iau ceea ce v-am dat și păstrez ceea ce mi-ați dat, dar împart puțin.

• V-am dat exemple într-un mod foarte delicat, dar în vremurile ce vin, vă veți aminti multe din 
lucrurile învățate, care vă vor dicta viața pe această planetă.

• Aveți vreo întrebare, despre comunicarea voastră instantanee? Sau, voi încă vreți să fiți în 
starea negării și doar să așteptați, să vedeți dacă nu sunt eu primul prost, care să se facă de 
râs?

• O lecție foarte simplă astăzi. Comunicarea instantanee, Sufletul omului și confirmarea 
faptului că eu exist,  prin interacțiunea Sufletului omului cu altele.

• Și acum, pentru prima dată, am găsit o stație, un rezervor pentru alimentarea gratuită cu 
energie, numit Soare. Nu trebuie să aștept ca Pământul, să se convertească în hrană, în 
grăsime și carne, ca apoi să iau puțin din ea şi să scap de restul fizicalității acestora. De 
această dată iau direct ceea ce am nevoie. 



Comunicarea instantanee

• Atunci când am nevoie, mă acordez cu gustul care-mi place și în același timp, deoarece nu-
mi consum atât de multă energie, pentru a digera fizicalitatea, devin eu însumi sursă de 
viață pentru alții și atunci iau ceea ce ei nu au nevoie și le dau ceea ce au nevoie și astfel 
devin un nou evreu afacerist. Doar fac ceva profit, 100% nu este prea rău! Dar ce voi face cu 
el? Nu există bănci și nici fabrici, din care să cumpăr un sistem stereo, pentru atunci când 
merg să-mi văd copii. Voi le aduceți cadoul Universului, dorința de a înțelege mai mult și nu 
un alt iPad, sau un iPhone.



Lumina părăsirii fizicalităţii

• Dl Keshe: - Puneți-vă singuri o întrebare. Câți dintre voi, ați avut un vis și vă amintiți acel vis? 
Deci voi deja ați fost pasagerii comunicării instantanee, dar v-ați pierdut telefonul mobil. Și ce 
este cel mai straniu, este că voi credeţi că vă puteți găsi telefonul mobil, doar atunci când 
este întuneric. Dar el este cu voi 24 de ore pe zi, de ce să nu vă acordați cu el tot timpul?

• Deci câți dintre voi vă amintiți, visul din ultimele zile și apoi, veți ști că deja ați atins 
comunicarea instantanee, deoarece acel vis, a avut loc în momentul prezenței și prin 
interacțiunea Sufletului.

• Apoi, vreți să vorbiți cu mama, pe durata visului, ea este acolo, în același loc, în care ați fost 
pe durata visului. Voi sunteți cei ce nu ați înțeles, cum să utilizați linia de comunicare. Este ca 
și cum ați fi speriaţi, dacă cineva v-ar vedea, cum vorbiţi cu mama care nu mai este în viața 
fizică, dar cum vine asta, că vorbesc cu ea în vis?

• Acum, am descoperit, că pot să fac asta și pe timpul zilei.
• Apoi, veți deveni cumva închinători, stând afară cu brațele și palmele deschise, pentru a 

absorbi cât de mult puteți? Dar uitați un lucru, partea de conversie, pentru a converti la 
nivelul, energiei Sufletului, am lăsat-o în casă, pe masă. Cum veți supraviețui? Veți începe să-i 
mâncați pe alții, sau ați învățat șmecheria, să accesați alte nivele mai joase, până ajungeți 
acasă și vă puteți realimenta. Ciudată viață are acest om!

• Rick: - Mulțumesc, D-le Keshe. Asta a fost practic întrebare mea. O am de câteva zile. Visul pe 
care l-am avut, într-o stare de semitrezie,  dacă pot spune așa, înainte de a adormi. Eram cu 
ochii închiși şi brusc am văzut o lumină, într-o parte, o lumină foarte intensă, dar ea s-a 
dezvoltat pe măsură ce mă relaxam și i-am permis să devină intensă, apoi am realizat că 
aveam un blocaj, nu am putut să-i permit, să-mi inunde întreaga ființă, era o rezistență, ceva 
nu-mi permitea să mă alătur acelei lumini, să accept acea lumină.



Lumina părăsirii fizicalităţii

• Dl Keshe: - Știi ce s-ar fi întâmplat, dacă te-ai fi alăturat acelei lumini?
• Rick: - Probabil, m-ar fi dizolvat în acel moment și ar fi fost finalul vieții mele fizice, sau ceva 

de genul acesta, asta a fost impresia mea.
• Dl Keshe: - Ai 100% dreptate.
• Rick: - Deci într-un fel, acea lumină este, aș putea spune, cel mai mare prădător al fizicalității 

omului.
• Dl Keshe: - Nu, este eliberatorul omului.
• Rick: - Da, exact. Depinde din ce perspectivă este privit. Dacă adoptăm perspectiva 

fizicalității, atunci are un alt rezultat. Fizicalitatea întotdeauna are același rezultat, eventual 
ajunge la moarte, acesta este finalul.

• Dl Keshe: - Asta este ceea ce numim calea greșită. Voi nu muriți, doar mergeți într-o altă 
dimensiune. Separarea fizică, nu înseamnă moarte. Moartea adevărată vine când Sufletul 
vostru, dă tot ceea ce are, toate activele lui, altor Sufletele. Și chiar și atunci, voi prosperați 
în interiorul acelor Suflete. Este numele vostru pe el! Este foarte asemănător cu atunci când 
faceți un Gans de CO2. Aveți Carbon și Oxigen. Cele două sunt unul în interiorul celuilalt, 
chiar dacă provin din dimensiuni diferite.

• Aceasta este imaginea greșită pe care omul o are, despre Sufletul lui și existența acestuia în 
Univers. Odată creat, odată colectat, el niciodată nu se termină.

• Este ceva ce este scris în cărți și deoarece nu avem acces să vedem acea lumină, atunci noi 
am numit-o, în multe feluri. Se spune că atunci când Sufletul vostru devine pur, voi deveniți 
conștienți de existența lui și atunci vedeți lumina.



Lumina părăsirii fizicalităţii

• Când vă apropiați de vremea morții, în special dacă aveți anumite culori ale ochilor, ochii 
voștri se schimbă, într-un albastru foarte luminos, albăstrui, gri-albăstrui, deoarece Sufletul, 
ce părăsește corpul, creează acea culoare.

• La fel cum aveți deplasarea spre roșu și deplasarea spre alb, la fel aveți o deplasare a 
Sufletului.

• Mulți oameni au observat asta, dar nu au înțeles ce înseamnă.
• Vedeți prin ochii omului într-un fel, lumina, care este o lumină albă, ei o numesc lumina, ceea 

ce înseamnă că ea transportă toate lucrurile bune, nu ia nimic cu ea.
• Merge cu ceea ce ați dat, și de aceea spunem că Sufletul este alb, atunci când călătorește, 

deoarece vine înspre voi, pentru a da în direcția Sufletului.
• Nu uitați, în dimensiunea înțelegerii câmpurilor plasmatice,  cel mai puternic întotdeauna dă, 

pentru a-l ridica pe cel mai slab, la propria lui intensitate.
• Dacă sunteți unul dintre cei ce părăsiți corpul omului, voi sunteți cei ce primiți intensități 

mai înalte din exterior, deci de aceea vedem lumina.
• Și dacă cineva vă observă, atunci când părăsiți fizicalitatea, este ca și în intensitatea specifică 

materiei, când noi vedem ceea ce numim deplasarea spre roșu. Dar, în dimensiunea 
observatorului Sufletului omului ce părăsește fizicalitatea, noi vedem această culoare, gri-
albăstruie specifică.

• Apoi, într-o zi am să vă explic, de ce vedeți această culoare. Omul nu este, suficient de matur 
încă.



Detectorul de minciuni

• Ruthy: - D-le Keshe în China știm că există unii oameni faimoși și este ca un spectacol de 
magie, ea poate să facă diferite lucruri, să crească un mic copac, în fața oamenilor. Deci, asta 
înseamnă că ea  a înțeles puterea Sufletului și s-a legat de Sufletul fiinţei, făcând ca fiinţa 
respectivă să-și schimbe în totalitate fizicalitatea?

• Dl Keshe: - Este vorba despre ceea ce voi vreți să vedeți.  Vedeți creșterea prin ochii 
fizicalității omului, sau prin Sufletul omului? Aceasta este una din primele întrebări, la care 
trebuie să răspundeți. Ceea ce ea vă face să vedeți, vedeți cu ochii fizicalității  sau vedeți cu 
ochii Sufletului. Atinge ea Sufletul omului?

• Este ceea ce am spus înainte, vă pot face să vedeți o stea căzătoare. Deoarece vă las să aveți 
bucuria asta prin Suflet, nu prin dimensiunea fizicalității.

• La fel ca în visul cu mama, ea v-a spus așa și așa și a devenit realitate, deoarece ați visat 
despre ea.

• Dacă sunteți obișnuiți cu funcționarea Sufletului omului și știți cum să o faceți, este foarte 
ușor să faceți aceste trucuri.

• Știți, când un tată, joacă jocuri magice cu copilul, pune o monedă într-o mână, apoi nu mai 
este acolo, o pune în manșetă iar data viitoare este în buzunar, deoarece știe unde să o 
ascundă, ca inocentul copil să nu o vadă.

• În acest moment, umanitatea este în acest stadiu al inocenței, chiar dacă ea crede că este 
șefa creaturilor de pe această planetă.

• Și asta este ceea ce am spus, că nu vom face niciodată magie, deoarece magia este, când 
înțelegeți Sufletul omului. Deoarece eu satisfac, ceea ce Sufletul vrea să creadă.

• Ruthy: - D-le Keshe, asta înseamnă că dacă oamenii nu cred, asta înseamnă că nu-l pot 
vedea?



Detectorul de minciuni

• Dl Keshe: - Nu este vorba despre a crede, este vorba de a vă acorda pe diferite frecvențe, 
încât Sufletul vostru să vadă. Sufletul vostru este conștient de totul.

• Este ca și cum ați fi deschiși și sinceri cu voi înșivă ca să acceptaţi, să apreciați şi să acceptați 
schimbarea.

• De aceea, multă lume, profesori și consultanți, care s-au intersectat cu Tehnologia Fundației 
Keshe, în sinea lor au acceptat, dar în afară au trebuit să spună nu, deoarece doctoratul lor 
nu mai are nici o valoare, "Ce voi spune dacă voi accepta asta?"

• Dar unii oameni acceptă extinderea, există, din asta mi-am construit viața, cum o pot adăuga 
la cunoașterea mea?

• Noi am fost martorii unuia foarte recent, un doctor specializat în dezvoltarea creierului, care 
a spus: În fața acestei cunoașteri, nu știu nimic sau știu foarte puțin.

• Acestea sunt Suflete ce se vor eleva, ele încearcă să adauge, sunt conștiente că există mai 
multă cunoaștere decât știu ele și încearcă să adauge lor însele, pentru a adăuga altora.

• În vremurile ce vor veni, foarte curând, veți fi capabili să măsurați aceste câmpuri, 
câmpurile Sufletului omului. Foarte curând.

• Unii din Căutătorii Cunoașterii lucrează în această direcție.
• Apoi, veți putea spune, că aceasta este intensitatea fericirii, aceasta este intensitatea tristeții,  

apoi, pentru ce au nevoie de cuantificare, le putem arăta, avem o unealtă pentru a măsura 
intensitatea fericirii, fizic. Acum putem face o diagramă pentru asta. 

• Am fost martorul uneia ieri. Este uimitor ceea ce se poate vedea. 
• Dar nu uitați, noi am arătat asta în Desenzano, acum cinci ani, în 2015.



Detectorul de minciuni

• Când l-am văzut pe John Skelton, în fața detectorului, am știut că este un criminal. Precum și 
celălalt tip, care era cu el.

• El este motivul, în viitoarea Curte de Justiție Europeană. Veți înțelege foarte curând.
• Vedeți, acesta este John Skelton, el avea un sistem magnetic şi gravitaţionl. Magneticul era 

conectat la un ecran , iar gravitaţionalul la altul,  eu vedeam curgerea completă. Și el avea 
propriul sistem, care a fost făcut de el însuși.

• Apoi când i-am cerut, să dea, el a luat. Când i-am cerut să ia, 
el dădea. 

• Apoi i-am pus o întrebare la care a devenit confuz şi a intrat                                                                                              
singur într-o buclă (a infinitului).

• I s-a întâmplat și celuilalt tip, care era cu el. Doar lor doi.
• Atunci când ceea ce iei este mai puternic, asta indică un 

criminal. Există un prag și eu știu acest prag.
• Și a fost același tip, cel care a venit cu el, la Curtea Europeană.
• El (primul) l-a făcut să i se alăture, el (al doilea) nu a știut și inițial nu a fost așa. Dar a ajuns să 

ucidă.
• John Skelton, nu a știut că este cheia, pentru a distruge un regat. Am obținut suficient. Curtea 

Europeană de Justiție este gata.
• Deci noi știm, am văzut acțiunea câmpurilor Sufletului. Este foarte simplu. Ceea ce dați, poate 

fi măsurat. Asta este fericire, asta este altceva, toate lucrurile bune despre voi.
• Asta este ceea ce voi învățați, din funcționarea Sufletului omului.



Detectorul de minciuni

• Și, eu am dezvoltat acest dispozitiv,  prin 2008. Iar acum, o versiune foarte simplă, a celui 
sofisticat, am văzut-o ieri.

• Tot ceea ce trebuie să faceți, este să puneți capul omului acolo și apoi să puneți întrebări. Voi 
vă uitați la alte lucruri, dar eu mă uit la ceea ce eu vreau să văd. Și văd care este planul, dacă 
există minciună sau dacă există adevăr.

• Voi aveți punctul de referință al comportamentului. Apoi spuneți: 
Simțiți-vă fericit! Ce înseamnă fericire? Fericirea la intensitatea 
voastră, poate însemna tristețe pentru altcineva.

• În două minute ieri, am putut vedea adevărul despre confirmarea
fizicalității, mințind, păcălind sau spunând adevărul.

• Acest sistem este un uimitor detector de minciuni.
• Dar acesta măsoară Sufletul, ei nu mai pot minți.



Omul vertical şi orizontal

• Gelal: - D-le Keshe, săptămâna trecută, ați spus, că ne veți învăța despre vis și a-ți făcut-o. Dar 
care este diferența între poziția de dormit și poziția verticală?

• Dl Keshe: - Este diferența, dintre orizontal și vertical.
• Gelal: - Dar este aceiași creatură.
• Dl Keshe: - Deoarece activitatea fizică este scăzută, activitatea Sufletului pare a fi ridicată, 

dar este practic la fel, tot timpul. Funcționare Sufletului omului, este ca un zgomot de 
fundal, este permanent acolo. Doar omul, atunci când adaugă munca fizicalității peste el, îl 
acoperă.

• Acesta este omul, privit din față, cu toate chakrele pe care le aveți 
acolo. Acum avem acest om gras, în această poziție, iar chakrele 
sunt aici. Dar trebuie să înțelegeți că aici aveți asta, iar aici aveți asta.

• Este o mare diferență.  Sufletul omului este liber. Mult mai multă 
libertate. Este vorba despre interacțiune. Sufletul, este liber aici, 
se poate extinde în orice dimensiune.

• Dar, atunci când dormiți, sau dacă sunteți treaz și întins, acestea 
au interacțiuni diferite, cu câmpurile planetei.

• Dacă observi imaginea aurei omului, cea verticală și cea orizontală, 
sunt foarte diferite.



Omul vertical şi orizontal

• Rick: - Cum va fi în nava spațială, deoarece Pământul nu va fi în apropiere, iar câmpurile care 
există în Univers, vor trece prin câmpurile navei? Va conta dacă suntem culcați sau în 
picioare?

• Dl Keshe: - Veți fi așa.

• Dar nu uitați, după mulți ani în nava spațială, acum veți avea 
o altă problemă.

• Dacă sunteți aproape de acești trei tipi, sunteţi 
în formațiune stea, sau în afara ei.

• Rick: - Deci, vreţi să spuneţi că omul spațiului va sta orizontal, în raport cu reactoarele 
formațiunii stea a navei spațiale?

• Dl Keshe: - Trebuie să realizați, că atunci când deveniți, un pasager al spațiului pe termen 
lung, energiile voastre centrale, se mișcă complet diferit. Și, într-un fel, unele se amestecă 
cu altele. În special cele care sunt mai conectate cu fizicalitatea. Deci voi deveniți mult mai 
centralizați. Și Sufletul omului, are o influență mare.


