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Conform înţelegerii pe care o am în acest moment

Povestea Existentei

https://www.youtube.com/watch?v=9osJUrpKKY4&t=2s
•

•
•
•

Dacă consideraţi razele ce vin din centrul universului, aceste câmpuri ajung în punctul în care
să încetinească (să slăbească în putere) suficient în raport cu mediul, pentru a se manifesta
ca materie. Apoi după ce devin materie, ele urmează acelaşi proces ca mai înainte. În prima
parte avem degradarea câmpului magnetic şi gravitaţional. Apoi după ce devine materie
avem degradarea radiaţiilor sau înjumătăţirea acestora. (Timp de înjumătăţire - termen
folosit în fizică şi chimia nucleară pentru a defini o scădere exponenţială)
Este acelaşi lucru, dar acum, ca s-a solidificat, trebuie să se arate (să se manifeste).
Deci acum începe o nouă viaţă ca şi câmpuri şi apoi la putere mai joasă, ele devin o altă stare
materială.
Dacă vă uitaţi, acesta este ciclul vieţii, este ciclul existenţei, iar omul are o problemă să
înţeleagă asta.

Povestea Existentei

•

Acest proces se desfăşoară continuu, către o putere din ce în ce mai mică, pe măsură ce se
depărtează mai mult de linia centrală a universului.
Puteţi numi acestea univers, galaxie, sistem solar, corp uman.
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Şi atunci ceea ce urmează nu poate fi diferit.
Deci, cum ne degradam după ce devenim oameni?
Sufletul este acela care conduce la crearea în timp a altei vieţi.
Aceasta este povestea existenţei.
Dar, dacă aici este un om, esenţa omului a fost încă de la început din centrul universului)
Aşa va fi şi în continuare.
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De fiecare dată când se solidifica şi se crează o stare materială, care este câmp gravitaţional
şi magnetic, ea radiază şi se degradează. Iar în acest proces de degradare şi amestecare, în
condiţii dinamice, creează sufletul omului. Şi apoi el însuşi crează
fizicalitatea omului.
Acum înţelegem.
Sufletul omului nu este deasupra omului ci în interiorul lui.
De aici vine energia care va conduce la un alt ciclu al vieţii.
De aceea vi se spune continuu să fiţi buni şi să faceţi bine,
deoarece câmpurile pe care le creaţi aici, vor conduce la crearea
şi generarea multor altor câmpuri la fel,
până când ne vom întoarce la origini.
Când câmpurile încetinesc suficient de mult ele se întorc la creator.
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Este la fel ca circuitul apei în natură. Apa se evaporă, se formează nori şi apoi plouă înapoi pe
pământ.
La fel se întâmpla cu sistemul solar sau cu galaxia.

Acest proces este complet la fel indiferent de forma şi aspectul pe care îl priviţi.
Am făcut omul după asemănarea mea.
Ce este sufletul omului? Este amalgamarea întregului ciclu pentru a ajunge ceea ce este şi
când se întoarce, ca şi ploaia, devine apoi ca aburul şi radiază.

