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Carbonul 14 II

• Este interesant că vorbim despre Carbonul 14, iar astăzi este 14 Februarie în calendarul
creștin, zi cunoscută ca ’’Valentine Day’’, ziua îndrăgostiților.
• Eu i-am spus lui Carolina, când ne-am întâlnit prima dată, că am venit pe această planetă să
ne bucurăm de fizicalitate și de iubirea omului, care este ceva special și are multe înțelesuri.
Modul cum iubim este parte a emoției. Cum ajungem să simțim iubirea în inima noastră?
• Inima este Sufletul fizicalității, de aceea ne simțim toate celulele corpului, cum se alătură
împreună pentru a reprezenta, manifestarea existenței fizicalității omului.
• Cred că iubirea Sufletului omului, într-un mod foarte simplu, este atașarea acestuia de
propria lui fizicalitate, până în punctul în care o iubire mai mare, care este iubirea
Creatorului, își face apariția și o nouă destinație este configurată pentru Suflet.
• Așa cum am spus în ultimele întâlniri, mi-am redus toate pozițiile din Fundația Keshe și se află
în mâinile unor oameni capabili, care-mi dau timp să văd tranziția, prin înțelegerea de către
om a Universului și a condițiilor universale și a colecțiilor de creare a condițiilor, de creere a
standardelor pentru ca omul să se mute la următorul nivel al Păcii. Și asta necesită mult efort,
mult timp. Și nu este ușor.
• De ce facem asta?
• Este iubirea Comunității Universale pentru omenire, pentru a-i permite să se eleveze, la
poziția lor? Sau este iubirea Creatorului, în încercarea lui de a împrăștia mesajul egalității
printre copii lui?
• Egalitatea este un cuvânt diferit, de a fi egal.

Carbonul 14 II
• Egalitatea suportă multe comparații, însă când sunteți egali nu mai există comparații.
• Noi ne considerăm pe noi înșine, ca aparținând unei singure esențe.
• Cum ne măsurăm pe noi înșine, unde intră în joc simțurile noastre? Smțul este punctul de
interacțiune, a entității adimensionale dintre Sufletul fizicalității omului și Sufletul omului.
• Emoția este o linie de comunicare între cele două.
• Ceea ce simțiți în Suflet, simțiți în dimensiunea fizicalității, prin transfer de emoție.
• Când decidem să ne mutăm mâna la cap, pentru a ne proteja sau a face ceva, aceasta este
emoția fizicalității în raport cu Sufletul, când o simțim, este emoția fizicalității, Sufletul
fizicalității, în raport cu, în dimensiunea, în măsura Sufletului nostru.
• Și dacă Sufletul omului înțelege asta, atunci omul înțelege ce dar i-a fost făcut, încât să poată
separa și înțelege totalitatea, într-o dimensiune adimensională.
• Ceea ce înseamnă că nu avem nimic cu care să o putem compara, nu avem nimic să-l
evaluăm, cu excepția propriilor noastre standarde și cu excepția a ceea ce noi înțelegem.
• Îi spuneți cuiva: Te iubesc atât de mult, te iubesc mai mult decât mă iubești tu pe mine.
• Cum știți care este măsura iubirii lor?
• Cu ce le comparați iubirea?
• Și cum măsurăm asta, prin comparație cu iubirea Sufletului în raport cu iubirea Creatorului?
• Înțelegerea și în special lecția pe care am pornit-o săptămâna trecută, când am explicat
despre Carbonul 14 și conexiunea lui cu Sufletul omului și cu fizicalitatea acestuia, au
apropiat un număr de organizații științifice care acum lucrează în jurul Fundației Keshe,
deoarece am deschis cutia misterelor, o limbă care nu a fost cunoscută, ceva ce nu a fost
niciodată înțeles.
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• Noi întotdeauna considerăm Carbonul 14, față de ciclul vieții și a duratei de la dinozauri la
om. Niciodată noi nu am considerat că acesta este parte din noi, noi îl transportăm, este cu
noi, ne apreciază, ne conectează, este legătura dintre noi și Creator și crearea proprie noastre
fizicalități.
• Trebuie să înțelegem că atunci când Carbonul 14 se reduce în intensitate, devine Carbon şi
foarte multă energie.
• Ce se întâmplă cu Carbonul 14 și cum se conectează în corpul nostru? Și de ce se potrivește în
atât de multe lucruri pe care le facem?

• 8:33…………………………………………………………………………………..
• Dacă vă uitați la Carbonul 14, avem o combinație de 6 protoni și 6 electroni, cu un supliment
de 2 Neutroni ( 8).
• Când acești doi neutroni se separă, Carbonul 14 se schimbă în 12, ca și Carbonul 12, în
corpul omului, devine parte din conductivitatea emoției fizice, a fizicalității.
• Ce obțineți ca și echilibru energetic?
• Aveți doi Neutroni, dintre care unul,
datorită pachetului de energie, se va
converti pe el însuși, va deveni un proton,
și odată cu acesta, va crea propriul lui
electron. Ce mai rămâne? Putem vedea.
(Deuteriu)
• Cei ce lucrează în energia spațială, curând
vor înțelege conexiunea dintre acestea două.
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Cum Deuteriul și Carbonul, sau CH3, se conectează cu viața fizicalității, cu energia
Universului și cu viața Sufletului omului.
Întoarceți-vă la lecții de acum mult timp.
Am explicat că dacă înțelegeți, accesaţi și utilizaţi Deuteriului, puteți avea orice.
Deoarece dacă vă uitați, dacă redefinim acest desen, prin combinaţii ale Deuteriului atunci
Carbonul 12 este 6 atomi de Deuteriu şi Carbonul 14 este 7 atomi de Deuteriu. Este atât de
simplu.
Dar în energia materiei omului, noi ne uităm la o
dimensiune diferită.
Uitați-vă, la ceea ce noi numim energia câmpului de
forțe gravitațional și magnetic şi atunci, multe lucruri
încep să ia formă.
De ce corpul omului se conectează cu CH3.
Dacă vă uitați, este aceiași poveste din nou.
Avem un Carbon și ceea ce este un CH3 (+3 protoni).
Și mai avem un electron de rezervă agăţat pe undeva.
Care sunt celelalte posibilități?
Interacțiunea cestor două câmpuri de forțe (a celor doi protoni), eliberează
suficientă energie, încât înlocuiește energia pierdută de unul din protoni
(care devine neutron).
Şi asta creează un alt Deuteriu şi aveți un proton de rezervă.
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• Acest proton va crea multe condiții deoarece în lumea științifică, nu am considerat
niciodată, existența electronilor, protonilor liberi.
• Și dacă vă uitați, avem din nou un set Deuteriu - Carbon, care
reprezintă un alt Carbon 14.
• Trebuie să înțelegeți că în MaGravs-ul științei fizice, există un
fenomen frumos.
• Acum, acest proton singular, se comportă ca și un Neutron,care
intră imediat în dezintegrare nucleară.
• Și apoi obțineți un nou Hidrogen. Acesta este energia echilibrată pe care o absorbim în corpul
omului, pe care o numim energia zahărului.
• Deoarece, așa cum am spus, chiar și un electron are un ciclu de înjumătățire a vieții.
• Iar în momentul în care se divide, electronul însuși devine propriul lui Neutron, lăsând în
urmă un proton liber.
Avem energia unui întreg proton și cum o orientăm în raport cu Carbonul și cu Deuteriul care
este eliberat, dictează ce energii sunt absorbite din transmutare.
• Și când vă uitați la acest ecran, înțelegeți că totul din viața
Universului, este conectat cu curgerea Carbonului și de
combinațiile de energii ale acestuia.
• Dacă vă uitați la CH3 și înțelegeți nivelele de energie ale
CH3, CH3-ul de ordin înalt se convertește în
Oxigen (8N, 8P, 8E).
• Și asta este ceea ce realizează conexiunea în corpul uman,
între Carbonul 14 și Carbonul 12.
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• Noi nu ne uităm la legătura electron-proton, de 8 la 8, noi ne uităm la pachetul de energie a
conversiei CH3-ului.
• Dacă ați înțeles asta și ați înțeles lecția de săptămână trecută, foarte ușor înţelegeţi că omul
trăiește două vieți paralele.
• Una pe Carbon 12, ca și pachet de energie, iar cealaltă
pe C14, conectat cu energiile universale.
• Acesta (linia C12) îl conectează pe om cu fizicalitatea lui,
iar acesta (linia C14) îl conectează pe om cu Sufletul lui.
• Acesta (linia C12) vă conectează cu copii și cu prietenii,
ca și stare materială a Gans-ului în dimensiunea fizică,
iar acesta (linia C14) vă conectează cu Sufletul copiilor și prietenilor voștri.
• Umanitatea trăiește cele două vieți în același timp, dar, datorită ochilor omului, am ajuns să
înțelegem și să ne bazăm doar pe dimensiunea fizică.
• Dar aceste cicluri totuși comunică.
• Pe unul îl numim Sufletul fizicalității și pe celălalt Sufletul omului.
• Acesta este modul în care știți că copilul vostru este fericit, sau că soția nu este fericită, voi
înțelegeți informația, dar în realitate ea a venit prin ușa din dos, pe aici (linia C14) și se
confirmă pe ea însăși (linia C12).
• Deoarece acestea două există continuu în paralel.
• Mergândîn spațiu și schimbând dimensiunea fizicalității omului, care este reprezentată de
C12 conectat cu D-ul COHN, aminoacidul este îndepărtat.
• Deci acum, omul trăieşte în dimensiunea Sufletului omului.
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Și apoi când se manifestă fizic, din nou, omul descoperă că toate creaturile din acest Univers,
sunt conectate între ele prin energia Carbonului 14, la fel cum fiecare om de pe această
planetă este conectat, prin combinația de pachete de energie ale acestei planete, ceea ce noi
numim aminoacid.
Dacă schimbați Azotul din aminoacid cu un alt
element, veți obține o culoare diferită a sângelui şi
veți avea o altă considerarea energetică în acea poziție.
Dacă luăm acest Carbon 14, în orice combinație cu
intensitatea mediului în care ajungem, el decide din
nou acea conexiune, pentru a crea Sufletul fizicalității
și cu el să creați condițiile fizice.
Acum, trebuie să fi înțeles importanța Carbonului.
Este un pachet de energie reală, nu un pachet de electroni ai stării materiale, cea care
creează o condiție atât de frumoasă.
Pachetul de energie pe care noi îl numim energia MaGravs a Carbonului din Univers, are o
caracteristică specifică care este creată de interacțiunea câmpului magnetic a oricăror
câmpuri de forță, și respingerea oricăror câmpuri de forță.
Este intermediarul, este câmpul de forță echilibrat, dintre cele două câmpuri de forță ale
Universului.
Și astfel, dacă îl condiționați în această poziție pe
Pământ, el devine aminoacidul umanității, iar dacă-l
condiționați undeva mai departe, la o intensitate
diferită, va deveni omul de pe Zeus.
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• Amintiți-vă caracteristicile Carbonului, în starea materială, este unul din cei mai buni
conductori și în același timp, Carbonul la o intensitate diferită, este unul din cei mai buni
izolatori, cunoscut ca și diamant.
• Ceea ce umanitatea trebuie să înțeleagă, este că această
combinație are un efect direct, dacă o înțelegeți în stare
materială, în stare nano sau în stare plasmatică.
• Deoarece, dacă înțelegeți asta, lumea științifică va realiza
ceva foarte, foarte simplu. Că totul este interconectat.

• 22:30…………………………………………………………………………………
• Dacă omul în viitor, devine puțin mai deștept și mai profund, înțelegerea curgerii unui curent
printr-un material conductor și vor înțelege un lucru foarte, foarte simplu: De ce avem 50Hz
sau 60Hz frecvență prin sârma de Cupru.
• Și apoi vor înțelege poziția Carbonului 14 și a Carbonului 12.
• Și atunci înțelegeți unde conductivitatea intră în joc.
• Dacă vă jucați cu Carbonul 12, foarte simplu, 5x12 vă
dă aproximativ transmiterea câmpurilor Carbonului, sau
ceea ce numiți frecvența stării materiale a Cuprului.
• Dacă înțelegeți și ați lucrat cu nano materiale și înțelegeți
că nano materialele sunt niște spațieri și înțelegeți asta
foarte ușor, atunci înțelegeți pe unde merge Carbonul 14.
• Dar puteți crea o condiție prin care puteți forța energia
Carbonului 14, în condiția mediului Carbonului 12.
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• Și aici este locul unde Unitățile MaGrav își joacă rolul, de unde obțineți energia.
• Dar trebuie să înțelegeți că acesta are o caracteristică într-o combinație specifică, de 56, 54 la
70.
• Deci, ca și intensitate, puteți extrage energie la modul cum extrageți energie din mediu, egală
cu Carbonul 12, în vibrația electronilor specifică Cuprului.
• Apoi puteți extrage prin straturile nano materialelor, energie în sistemul vostru, ca și curent
electric în stare materială, ceea ce numiți curent alternativ.
• Iar acesta reprezintă viitorul sistemelor energetice, autoîntreținute, deoarece voi accesați
energia universală, pentru a putea alimenta în starea materială.
• Dacă luați nano materialele după ce le utilizați o perioadă și le atingeți, ele nu mai sunt atât
de fine, ci le puteți simți la atingere, le puteți simți structura diamantată, netezimea lor.
• În straturile interioare ale nano materialelor, voi creați intensitatea câmpurilor magnetice
ale Carbonului 14.
• Deci, cei dintre voi care sunteți în electronică, jocul cu energia, înțelegând asta, este foarte
clar.

• 26:25………………………………………………………………………………
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• În spațiu, când absorbiți C14 din mediu, prin conversia lui în energia C12, puteți alimenta
fizicalitatea. Și exact la fel, ca și plantele, care convertesc C12 în orice altceva și puteți crea
Zinc, Cupru, Magneziu, Sodiu și orice altceva, de care are nevoie corpul omului.
• Asta este ceea ce talamusul și timusul fac, prin colaborarea reciprocă.
• Prezența materialelor radioactive și a razelor gamma, din structura celulară a corpului
omului, permit divizarea Carbonului în combinații ale Deuteriului și fiecare celulă decide ce
are nevoie din acel Deuteriu, și cât de mult este nevoie.
• S-a presupus, că organismul omului absoarbe Oxigen în plămâni și-l convertește, dar aceasta
este treaba talamusului și a timusului, în conjuncție unul cu celălalt și cu sistemul glandular.
• Tot ceea ce fac el este să divizeze toată energia Carbonului, care intră ca și energie în
sistemul limfatic, pe linia de conectivitate a Carbonului, în pachete de Deuteriu.
• Apoi, fiecare celulă le convertesc în ce combinație și cât de mult au nevoie, pentru a structura
Calciul, Fosforul, proteine de orice dimensiune, chiar și energia celulelor sistemului imunitar.
• Acum înţelegem unul din cele mai mari mistere ale vieții omului, ale existenței acestuia și a
funcționării a ceea ce numim glande ale corpului uman, ceea ce noi numim divizarea a orice.
• Când interacționați cu o asemenea energie, într-un mod atât de rapid, tot ceea ce trebuie să
faceți, este să creți două straturi în interiorul glandei, și să lăsați materialul să curgă.
• Tot ceea ce vine, de acum încolo, este eliberat ca și Deuteriu.
• Acesta este punctul de conversie.
• Înainte de el poate fi orice, de la el încolo este doar Deuteriu, iar când
trece în corpul omului, în circulația sistemului limfatic, în mișcarea
materialului, atunci, aceasta este ceea ce este necesar conform
structurii limfei.
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Nodurile limfatice, care sunt conexiunile limfatice, decid că aici trebuie să devină Cupru, Zinc
sau orice altceva.
Deci, voi creați o curgere echilibrată liberă de elemente, care conform căii urmate și a ceea ce
este nevoie, ele se furnizează pe ele însele, ca și pachete de energie.
Nu este vorba despre electroni și protoni, ci este vorba despre energia Deuteriului practic,
încât orice celulă poate solicita ceea ce ea are nevoie.
Acum, noi înțelegem conversia energiei în corpul omului, în structura plasmei a ceea ce
numim celula corpului omului.
De aceea omul de la Polul Nord, eschimoșii, mănâncă doar aceiași carne, dar care le
furnizează tot ceea ce corpul lor are nevoie, de la Calciu la Magneziu, până la orice alt
element din corp.
Deuteriul este numitorului comun al divizării, cel care structurează alimentarea corpului
omului.
Și când el ajunge la celula inimii, are nevoie de anumite combinații ale Deuteriului, la
anumite intensități, pentru că este eliberat tot felul de Deuteriu, la diferite intensități, care
apoi devine energie pentru celule.
Și acest este modul ușor în care energia este transferată.
Și fiecare celulă este exact ceea ce e necesar acolo în corpul omului şi ea convertește
conform cu propria ei structură, la propriul ei nivel energetic.
Dacă omul înțelege, când ajungem în dimensiunea existenței universale, care reprezintă
existența Sufletului omului, atunci, aceiași funcționare se aplică Sufletului omului.
Sufletul omului nu este doar un singur lucru, este exact reproducerea a ceea ce numim
Soare.
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El are interacțiuni, pierde energie și câștigă energie.
Și în acest proces, atunci când câștigă energie, și-o câștigă din spectrul Carbonului 14.
Pe Pământ, noi convertim totul în zahăr, prin conexiunea Carbonului.
În Univers, avem aceiași alimentare, pentru structura Sufletului omului.
Și dacă înțelegeți, așa cum am spus, în multe din scrierile publicate, noi întotdeauna spunem,
că mărimea Neutronului în acest Univers, este aceiași pretutindeni, deoarece linia centrală a
creării acestui Univers, a dictat măsura și mărimea unui Neutron.
Apoi, când trecem la Unicos, se aplică aceleași reguli.
Parte din energia Neutronului acestui Univers, se potrivește în energia universală a
Neutronului.
Și asta este cum puteți transmuta, puteți transfera, puteți călători de la un Univers la altul.
Deoarece din nou, voi transportați acel numitor comun.
Dar, tot timpul, Carbonul, pe care l-am numit mereu Creatorul, reprezintă intensitatea din
centrul existenței elementelor, ca și energie MaGravs, ca și intensitate a energiei Creatorului.
Apoi, dacă vă uitați în profunzimea celulelor, ele toate au un singur numitor comun, dar în
același timp, ele toate există în interiorul, și într-un fel una prin cealaltă.
Știința și cunoașterea Universului, este foarte simplă.
Dacă omul nu o înțelege, atunci devine prea complicată.
Dar dacă o înțelege, atunci el are primul element de bază, pentru a porni viața oriunde în
Univers.
Dacă vă uitați, când aveți 6 Deuteriu, depinde de modul cum se orientează ei înșiși, voi
(entităţi de Carbon) deveniți un izolator sau un conductor.
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Diferența de intensitate creează o spațiere suficientă, încât dacă
este prea mare, este greu de atins, atunci este izolator, Iar când este
mică, când ajungeți de cealaltă parte, devine conductor.
• Dacă ați lucrat în lumea materială, în structura diamantului, știți că dacă puneți o anumită
cantitate de energie, sau curent de câmpuri magnetice prin structura diamantului, acesta se
schimbă și devine un conductor pentru o fracțiune de milisecundă, apoi se convertește înapoi
la izolator.
• Un super izolator devine un super conductor, în anumite condiții.
• Iar acea condiție o reprezintă confirmarea și transferul energiei Carbonului 14 în Carbon 12,
unde orientarea elementelor se transferă.

• 35:35………………………………………………………………………………..
• Dar ce are de a face Sufletul omului cu fizicalitatea omului? Cum acestea două ajung captive
și interacționează funcționând împreună?
• Este datoria omului să înțeleagă cum existența lui, în
dimensiunea interacțiunii celor două câmpuri de forță, ale
Pământului și ale Soarelui, din întâmplare, a dus la crearea
Carbonului, a Oxigenului, a Azotului și Hidrogenului.
• Acestea conectând fizicalitatea corpului omului, cu Sufletul
Comunității Universale și duce la crearea omului.
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Dacă savanții caută viață pe alte planete, foarte curând vor ajunge să înțeleagă, că fiecare
viață este și are conexiuni cu linia intensității Sufletului Universal, deoarece este creată din el.
Modul cum înțelegem și gestionăm această cunoaștere, depinde în totalitate de om, cum o
utilizează pentru a se mişca în întreg Universul, cum el vrea să fie capabil să subvenţioneze
pierderile de energie ale Sufletului omului, din dimensiunea fizicalității.
Cum și ce poate lega pentru a conecta condiția Sufletului omului, pentru a se potrivi cu
condiția Sufletului creaturilor din Univers, încât să vă puteți manifesta pe voi înșivă în acea
dimensiune?
Sau cum faceți aceste portaluri, astfel încât Sufletele creaturilor Universului, se vor manifesta
ele însele în dimensiunea fizicalității intensității Carbonului acestei planete?
Cum și ce poate face umanitatea, pentru a supraviețui în întreg Universul, în intensitatea
aminoacidului corpului omului, dar în fizicalitatea dimensiunii Universului?
De ce, tot ceea ce vedem, este relaționat și conectat cu dimensiunea minimului, în a dărui și
a minimului, în a dărui mai mult.
Dacă vă uitați la structura aminoacidului corpului omului și apoi înțelegeți cum Hidrogenul,
devine parte a acestei ecuații a aminoacidului, ar fi trebuit să vă dea o mare informație,
despre existența Carbonului 14.
Savanții niciodată nu au înțeles, deoarece noi nu vedem asta, pe cuprinsul acestei planete.
Este ceva cu care nu avem conexiune și niciodată nu am considerat-o.
Iar cunoașterea omului a ajuns la om pe bucăți și niciodată nu am înțeles cunoașterea dintr-o
dată.
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Dacă omul ar fi cheltuit cantitatea de energie, așa cum și-a consumat-o în ultimii 40 de ani,
colectiv în industria nucleară, în înțelegerea întregii cunoașterii a creării fizicalității dintr-o
dată, de pe durata miilor de ani trecuți, atunci am fi avut o altă dimensiune a înțelegerii vieții
pe această planetă.
Nici un om nu ar mai fi lucrat zi și noapte pentru a se putea hrăni, pentru că ar fi înțeles că ar
fi putut accesa energia Comunității Universale.
Atât este de simplu! Noi am făcut-o complicată. Și neînțelegând-o, am ajuns să acceptăm
eșecurile altora și am devenit ignoranți față de cunoașterea reală și am devenit aroganți
datorită ignoranței noastre.
Cu cât înțelegeți mai mult, cu atât mai modest deveniți și cu cât sunteţi mai aproape de
înțelegerea funcționării Universului și în contact cu Comunitatea Universală, cu atât mai
modest trebuie să deveniți.
Savanții și oamenii educați ai acestei planete, vor avea vremuri foarte grele în spațiu. Extrem
de grele. Deoarece nimeni nu ascultă la non-sens-urile calificării (a titlurilor ).
Deoarece singura linie de calificare este, dacă puteți supraviețui, atunci ați înțeles.
Dacă nu supraviețuiți, înseamnă că nu ați înțeles.
Nu contrează câte titluri ați obținut cu această slabă înțelegere de pe această planetă.
Omul nu a înțeles, întreaga cunoaștere a Creației.
V-am învățat în ultimele săptămâni, multe despre comunicarea și structura omului în spațiu,
în raport cu modul în care va trebui să meargă în Comunitatea Universală.
Dar un lucru pe care-l veți înțelege, este, înțelegerea creării portalurilor.

Carbonul 14 II
• Dacă ați înțeles conexiunea dintre Carbon și diferențele de intensitate, atunci știți că dând
energie Sufletului entității, putem manifesta entitatea respectivă.
• Deoarece voi alimentați Sufletul entității, iar Sufletul entității, în raport cu câmpul MaGravs
general al acestei planete, al acestui mediu, în conexiune cu Carbonul 12, se va manifesta el
însuși.
• Vă amintiți cum talamusul și timusul, în raport cu activitatea, convertesc Deuteriul în Cupru,
Zinc, Azot, sau altceva, atunci Sufletul entității decide ce are nevoie, conform cu intensitatea
lui, pentru a se putea manifesta el însuși în dimensiunea acestei fizicalități.
• Cel mai probabil, ați putea vedea, dacă sistemul nu este complet, unele caracteristici ale
omului, și ați spune: O, pe această planetă, ei au două brațe și două picioare.
• Nu uitați, condiția câmpului MaGravs al acestei planete, al acestui sistem solar, chiar dacă
credeți că ați creat un sistem etanș, așa cum credeți, acesta are interacțiuni cu câmpul
Carbonului 14 al fizicalității.
• Și acesta creează o entitate manifestă, sub forma omului.
• Deci, ați putea vedea și crede că există multe, dar în interior nu va exista sânge şi nu veţi găsi
limfă.

Linia de comunicare cu Sufletele
• Azar : - D-le Keshe, când ați vorbit (262 KSW) despre Carbonul 14 şi ați început de la zero, ați
mers apoi la 56 care este Fierul, apoi la 70, Galiul. Deci eu nu am înțeles, care este schema
completă. Nu am prins deloc idea.
• Dl Keshe : - Este vorba despre pachetul energetic, a stării materiale a elementelor.
• Azar : - Deci, cum funcționează asta în corp atunci, cum ajunge de la 0 la 70?
• Dl Keshe : - Nu, nu merge de la 0 la 70. Înseamnă că corpul omului poate absorbi elemente în
acest spectru.
• Fiecare element de pe această planetă, este creat și poate fi absorbit, de către câmpul
MaGravs al planetei și atunci poate fi convertit, datorită inerției, în dimensiunea existenței
Sodiului și Oxigenului, prin a căror interacțiune se ajunge la crearea a ceea ce voi numiți ca și
lichid, apa. Veți înțelege asta într-o zi.
• Atunci veți înțelege un aspect simplu, că fiecare element pe care îl vedem, pe această
planetă, are o anumită cantitate din acesta, la nivelul Gans-ului, în corpul omului. Chiar și
elementele pe care omul încă nu le-a descoperit.
• Și fiecare a fost utilizat, pe măsură ce ființe tot mai mature au
fost create.
• Multe elemente grele, dincolo de anumite numere, sunt foarte
mult conectate cu emoția omului. Și omul nu a înțeles asta încă.
• Deci, vă puteți schimba emoția, conform cu elementele pe care
le aveți în corp, deoarece asta este ceea ce este.
• Trebuie să înțelegeți o structură foarte simplă.
• Vă desenez un creier foarte mare.

Linia de comunicare cu Sufletele
• Conexiunea cu starea materială, conexiunea cu starea materială a omului, se află la acest
nivel.
• Care, dacă Sufletul omului este aici, este de fapt una din cele mai distanțate față de Suflet.
• Acesta este creierul vostru, iar aceasta este linia câmpului emoțional,
a brațului sau piciorului vostru.
• Când ajungem la alte dimensiuni, ne apropiem.
• Deci înțelegeți, că emoția omului, se află mai mult sau mai puțin,
între aceste paranteze. Intensitatea de ordin mai înalt.
• Dimensiunea interacțiunii cu alte condiții, pe care omul deja le-a înțeles și nu are dubii și
încercând să exploreze acest nou mediu, duce la conexiunea cu Sufletul, la comunicarea cu
Sufletul altor elemente, sau cu alte creaturi.
• Noi nu am înțeles nici măcar funcționarea completă a acestui nivel.(material).
• Suntem doar la suprafața acestei zone, cu unii electrozi și alte lucruri pe care
le-am dezvoltat.
• Noi nu am reușit să dăm o gaură și să ajungem aici, și să simțim ce emoție
putem schimba.
• Dar prin aplicarea Gans-urilor, noi putem ajunge direct.
• Aceasta este o nouă unealtă, pe care omul niciodată nu a avut-o.
• Și dacă puteți crea o condiție de o intensitate diferită, puteți controla emoțiile și linia de
comunicare cu Sufletele, încât puteți voi înșivă să vorbiți cui doriți.
• Acum înțelegeți, ce i-a fost dat acum omului.

Linia de comunicare cu Sufletele
• Cum ar fi dacă ați putea crea dimensiunea câmpului Carbonului 14 sau ale combinațiilor
acestuia, a spectrului câmpului magnetic, care Suflet și care dimensiune a Universului, de
care Sufletul vostru este conștient de existența lui și cu care puteți comunica.
• Azar : - D-le Keshe, vreau să vorbesc despre gaura neagră din această imagine.
• Când vorbiți despre Suflet, iar Sufletul este o gaură neagră și cu acesta noi putem chiar să
călătorim, întrebarea mea este: Când vorbiți despre atunci când dormim, iar ochii noștri sunt
închiși, Sufletul nostru nu doarme, Sufletul în mod constant observă, dă și ia. Dar întrebarea
este: Atunci când dorm, iar ochii îmi sunt închiși, ce latură, după ce merge Sufletul, după ce
tip de lucru merge?
• De exemplu, eu dorm și D-vs dormiți. Ce decide, ce va observa Sufletul meu, sau va lua, sau
va merge după, ce decide că Sufletul D-vs, merge...
• Dl Keshe : - Știi ce spunem într-un limbaj simplu?
• Este vina voastră că vă puneți Sufletul fizicalității să se odihnească.
• Sufletul omului funcționează 24 de ore pe zi.
• Puteți pune o poartă pe Soare și să spuneți: Îmi pare rău, am închis poarta Soarelui?
• Tot ceea ce puteți face, este să închideți fereastra propriei voastre camere, a propriei voastre
case.
• Asta este tot ceea ce puteți face, dar Soarele încă strălucește.
• Vă aflați în cameră și este întuneric ca noaptea la amiază, o zi însorită de vară.
• Activitatea Sufletului nu se oprește, doar pentru că decideți să închideți ferestrele.

Linia de comunicare cu Sufletele
• Deci, este treaba voastră să înțelegeți asta, că dacă energia pe care Sufletul o utilizează
pentru propria lui existență, ar fi fost lăsată omului, pe seama mâncării sărace pe care el o
mănâncă, noi am fi murit cu mult timp în urmă.
• Atât de multă energie câtă radiază de la Soare, radiază și din Sufletul omului.
• El ar fi fost un cerșetor, cerșind energie de la Sufletul fizicalității:
• Dă-mi mai mult, mănâncă mai mult. 2000 de calorii? Dă-mi 200000 de calorii pe zi, deoarece
am multă muncă de făcut afară.
• Sufletul omului se hrănește singur prin dimensiunea energiei universale. și are o intensitate a
dimensiunii fizice de asemenea, care este alimentată de Sufletul fizicalității omului.
• În ultimele 2-3 săptămâni, așa cum am spus, am început să predau multe în lecțiile private,
deoarece trebuie să educăm, următorul ciclu al omului, să devină matur și să înțeleagă
funcționarea Universului și să poată trăi în el.
• Este vorba doar de a afla cum să se potrivească în el.

