Centrul Universului si sufletul omului
(lectie predata de M. Keshe)
Am ajuns la punctul extinderii cunoasterii din domeniul plasmei. In atat de multe feluri, in
atat de multe moduri noi trebuie sa intelegem cum sa ne extindem cunoasterea. Eu am ajuns
la un punct in care nu mai pot pastra diferite parti ale cunoasterii tehnologiei plasmatice
departe unele de celelalte. „Toate drumurile duc la Roma.” De acolo provine toata
cunoasterea tehnologiei plasmatice si totul se reduce la intelegerea faptului ca este ca si
centrul Universului. Centrul Universului radiaza campuri, el creaza galaxii, el creaza stele, el
creaza planete, el creaza fiinte. Daca va uitati in interiorul fiintelor, este reflexia centrului
Universului, procesul interactiunii plasmei, procesul de extindere a cunoasterii tehnologiei
plasmatice.
Sa ne uitam intr-un mod foarte diferit, deoarece noi am atins producerea de energie. O
veti vedea in zilele urmatoare. Noi am obtinut si vom merge mai departe in procesul crearii
limitelor spatiale fizice a ceea ce voi numiti nava spatiala. In zilele urmatoare veti vedea
acestea de asemenea. Asa cum stiti, eu nu-mi pastrez secretele; dar pastrez totul impreuna.
Cel mai lung secret pe care l-am pastrat a fost povestea cu Dirk, deoarece a trebuit sa fie
facut si a fost facut.
Intregul proces, intreaga structura, intreaga configuratie a plasmei este acelasi in fiecare
aspect de la orice marime la alta. Voi faceti ceea ce eu numesc galaxie; il veti intelege. Fac
paralele si apoi voi trece la lectie, deoarece in acest fel veti intelege procesul.
Daca va uitati la galaxie, ea are un centru. Radiatia de la ea, ca si radiatie de campuri
gravitationale si magnetice, nu ca radiatie asa cum o numim noi, de raze X si Gamma, duce la
crearea tangibilitatii Universului. Schimbati numele acestui centru, cu cel al Soarelui care
duce la crearea plasmei sistemului solar. Schimbati numele centrului Universului cu plasma
unui electron sau a unui proton si punctul limita al interactiunii campurilor echilibrate si veti
vedea tangibilitatea.
Deci, daca intelegeti asta, aceasta se aplica si invers, de asemenea. Adica voi sunteti in
centrul Universului. Uitati-va la structura capului omului. Este creierul, iar in centrul
creierului se afla sufletul vostru. Nu este nici o diferenta. Pt om, pana acum, cea mai
importanta problema a fost cum sa … si unde se afla sufletul lui. Undeva exista. Nu exista
diferente in creatie. Corpul omului este ca si structura Universului. Aveti nevoie de centru ca
sa radieze campuri in afara si prin aceasta radiatie creaza in punctul limita, manifestarea
fizicalitatii, a corpului.
Acum sa extindem cunoasterea intr-un mod mult mai adanc si veti intelege un caz foarte
simplu. Voi creati acelasi centru si permiteti campurilor acestuia … si le dati putere. Aveti
nava voastra spatiala, acum. O vreti circulara … aveti o nava spatiala si acolo. Dar pt teste si
incercari, s-a dovedit ca jumatate de sfera, ceea ce numim … voi o numiti forma de OZN, este
cea mai stabila sau schimbarea polaritatii reactorului.
Vedeti ca Soarele isi schimba polaritatea la fiecare 11 ½ ani. Se revine la polaritatea initiala
la fiecare 23 de ani. Noi vedem Pamantul datorita multitudinii lui de materiale ca face acelasi
lucru la fiecare cateva milioane de ani. Singura modalitate prin care puteti opri rotatia, de
fapt una din modalitati, este sa o mutati intr-o pozitie prin care schimbarea sa nu mai apara.
Asta noi am inteles-o mai devreme, cu unul din primele reactoare pe care le-am construit.
Ca, prin jumatate de sfera, voi puteti obtine stabilitatea structurii si a rotatiei plasmei. Daca
lucrati cu un singur reactor, asta este ceea ce trebuie sa aveti. Daca lucrati cu reactoare

multiple, puteti merge intr-un fel punand frana asupra rotatiei, lucrand intr-o formatiune
stea.
In al doi-lea rand, cand folositi jumatate, aveti o respingere redusa din partea campului
magnetic. Din aceasta cauza noi folosim aceasta structura. Controlarea unui singur reactor
este foarte dificila pana cand nu sunteti un maestru in ele.
Daca va uitati la el, trebuie sa intelegeti modiul cum este structura creierului. Cand aveti
campuri in miscare si nu le puteti imparti corect, puteti construi lucruri cu ele, daca doriti sa-l
impartiti. Dar daca il pastrati impartit, puteti controla ambele parti ale lui.
Creierul nostru, structura creierului nostru, utilizeaza foarte multe informatie in legatura
cu modul cum se pot construi reactoarele.
(traducere K. Tiss)

