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Foarte mulţi dintre voi, ascultând aceste învăţături, aţi făcut în aceşti ani, sisteme, în stare de
materie, care să vă confirme existenţa voastră, prin existenţa materiei.
Dar ceea ce trebuie să înţelegem şi să dezvoltăm este existenţa energiilor emise de om, din
centrul creaţiei sale, ceea ce numim "Sufletul Omului".
Aveţi oare nevoie de dovezi că aceste câmpuri emise de voi, din sufletul vostru, care provin din
starea de materie a fizicalitaţii voastre, nu sunt diferite de cele din dispozitivele pe care le-aţi
făcut, compresele cu plasmă, sistemele Magrav, creioanele anti durere?
Sau doar atât aţi dorit să ştiţi, v-aţi mulţumit doar cu creionul anti durere , cu bobinele, ceva
energie şi atât.
Mare parte din aceste învăţături trebuie să se sfârşească, cea despre starea fizică de materie şi
să se treacă la nivelul următor, despre emisia şi interacţiunea câmpurilor, mergând dincolo de
stare fizică, pe care am acceptat-o şi în care am fost educaţi sute şi mii de ani.
Nu doar omul, va face această schimbare, dar şi celelalte fiinţe ale acestei planete, orice
vietate fie plante , fie peşti sau altele.
Trebuie să începem să ne încredem, să înţelegem şi să dezvoltăm interacţiunea dintre suflete.
Sufletul este puterea interioară a fiecărei fiinţe, este steaua, este centrul, este creatorul
"Totalităţii".
Şi dacă nu înţelegem în micro vom înţelege în macro sau invers.
Cei dintre voi, care nu aţi înţeles funcţionarea sufletului şi doriţi o confirmare a lui, pentru că
deşi este în voi este greu de atins, priviţi sistemul solar.

Maturizarea în înţelgerea sufletului (1).
Sufletul vostru este soarele şi radiaţia emisă de acestă entitate conduce la crearea diferitelor
sale părţi în stare de materie.
Să spunem că sufletul, cu propriile câmpuri, interacţionează cu toate aceste câmpuri din
exterior, determinând dimensiunea şi poziţia în galaxie.
Într-o anumită poziţie determină crearea pământului, care va fi inima sistemului solar, sau în altă
poziţie Venus ar putea fi rinichii, sau puneţi altceva în locul inimii, cu toate sub componentele,
cu toate nervurile, cu toate fluxurile de câmpuri.
Sufletul sistemului solar se manifestă, el însuşi, prin planete şi luni, confirmându-şi existenţa.
Şi în acest proces interacţionează cu alte stele cu alte sisteme solare, cu alte galaxii din univers.
Nu este vorba doar de soare şi braţele Căii Lactee.
Existenţa sa permite coordonarea câmpurilor Căii Lactee chiar dacă este atât de mic, la fel cum o
mică zgârietură sau o mică tumoră afectează tot corpul, întreaga existenţă a omului.
La fel este sistemul solar în galaxie, la fel este galaxia în structura Universului şi Universul în
structura Unicos-ului.
Trebuie să înţelegem cum câmpurile soarelui emise din centru, duc la crearea acestor organe,
acestor forme pe care le numim planete, luni sau praf cosmic.
Pământul nu ar fi existat acolo unde este dacă nu ar fi fost condiţionat de starea din galaxie, aşa
că s-a manifestat acolo unde este pentru că forţele din galaxie au trecut prin sistemul solar, au
trecut prin câmpurile plasmei acestei structuri.
Aşa trec şi câmpurile universului prin corpul omului. Noi gândim şi aşa am fost învăţaţi să
gândim că dacă avem pielea care ţine totul în interior, nimic nu trece prin ea înăuntru.
Corpul nostru nu este decât un burete prin care trec câmpurile universului.

Maturizarea în înţelgerea sufletului (1).
Dacă privim stelele căzătoare, cum câmpurile încetinesc trecând prin plasma universului şi
ajungând în atmosfera plasmei pământului, încetinesc suficient ca să devină lumină şi să se
manifeste ele însele în acea condiţie, călătorind miliarde de ani în spaţiul universului şi îşi
schimbă condiţia de stare de materie în energia luminii pe care o vedem.
La fel este în interiorul corpului uman, dacă am putea sta în interiorul pielii umane am vedea o
mulţime de stele căzătoare.
Modul în care energia care traversează pielea, încetineşte şi eliberează energia sa, manifestarea
creaţiei Universului în interiorul manifestării corpului uman.
Asta trebuie să înţelegem în adâncurile spaţiului, ce se întâmpla cu câmpurile şi razele
Universului care trec prin sufletul omului.
Sufletul omului este ceea ce numim materie principală, este în centru, este creat pentru a
absorbi anumite puteri de câmp pentru a-i confirma şi garanta existenţa sa, odată stabilit.
În adâncul Universului vedem ceea ce vedem şi în adâncul sufletul omului.
Pentru mulţi dintre căutătorii de cunoştinţe aceasta este linia peste care nu-şi imaginează ca pot
trece şi înţelege, dar aceasta suntem noi, este parte din noi, este existenţa noastră.
Aceasta este combinarea confirmării existenţei sufletelor şi confirmarea reducerii puterii
sufletelor, care duce la crearea fiecărei entităţi în acest Univers.
Dacă stai şi te gândeşti, pe planeta Pământ avem o crustă, avem interacţiunea fizicalitaţii, avem
insule, oceane, continente şi celelalte.
Ce parte a Universului suntem dacă ne uităm din afară universului la noi, suntem parte din
magmă sau parte din crustă.
Suntem noi parte din structura sufletul interior al entităţii?

Maturizarea în înţelgerea sufletului (1).
Dar realitatea este, cât de departe, cât de mult putem noi înţelege şi cât de mult ne-ar place să
înţelegem.
Trebuie să înţelegem că sufletul omului este un soare, el radiază câmpuri, într-un anumit
punct, din interacţiunea cu câmpurile acestei planete, crează o margine, pe care o numim
corpul omului.
Din acel moment viaţa lui nu se mai opreşte. Câmpurile sufletului omului se răspândesc
continuu în Univers.
Asemănător cu lumina pe care o vedem de la stele, în Univers.
Dacă am putea face sisteme cu care să vedem cea mai slabă lumina din Univers, am vedea
trupul omului, ca una din acele stele, pentru ca încă radiază.
Vedem deci, sufletul omului ca una din acele stele.
În diferite condiţii, în diferite părţi, conform cu puterea câmpurilor mediului înconjurător, el se
manifestă ca sistemul solar pe care îl ştim, galaxia pe care o ştim şi Universul pe care îl ştim.
Deci ce nu vedem în micro vedem în macro.
Cu alte cuvinte, cum vedem lumina unei stele care ajunge la noi după milioane de ani, cum spun
ei " departe de noi la milioane de ani lumina ", este la fel şi cu sufletul omului.
El radiază, emite câmpuri şi noi trebuie să începem să ne maturizăm şi să nu căutăm fizicalitatea
omului, ci să căutam interacţiunea câmpurilor sufletului omului.
În spaţiu nu avem fizicalitatea, dar purtăm sufletul omului.
În învăţături, pe măsură ce intrăm în fazele urmatoare ale tehnologiei spaţiale, omul trebuie să
devină matur la acesta, face parte din înţelegerea totalităţii creaţiei şi să nu fie blocat la condiţia
materială din prezent.

Maturizarea în înţelgerea sufletului (1).
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În multe învăţături, voi tot căutaţi GANS-ul, cutaţi materialul care să confirme ca este CO2, sau
CH3 sau altele şi în multe învăţături am căutat să subliniez să căutaţi câmpurile pe care le crează.
Ce emit aceste stele ? Ce însemna această emisie ? Priviţi soarele, el emite câmpuri. Noi numim
aceasta lumina când interacţionează cu condiţia atmosferică a acestei planete.
Fie în tranziţie fie în cea mai mare viteză de mişcare străbat sistemul solar şi acele câmpuri care
sunt mai puternice decât structura rezistenţei altor câmpuri din Univers cu care interacţionează,
străbat alte sisteme solare, călătoresc în adâncul galaxiei.
Câmpurile sufletului omului ajung în interiorul sacru al Universului de unde a venit şi unde se
întoarce.
Trebuie să ne educăm pentru a trece la pasul următor. Şi văd o mulţime de probleme pentru o
mulţime de oameni, să treacă prin această tranziţie, pentru ca având o ceaşcă cu GANS în ea, este
destul de bună ''sunt fericit cu ea"
Cei care vor să treacă la pasul următor, trebuie să înţeleagă poziţia sufletului omului, să înţelegea
cum campurile sufletului omului in interacţiunea cu alte suflete, crează o dimensiune pe care nu
au mai văzut-o pana acum,
Fizicalitatea soarelui , suprafaţata soarelui nu se sfârşesc cu existenta soarelui, lumina pe care o
emite, razele pe care le emite traversează granitele învelişului sistemului solar si interacţionează
cu alte sisteme solare , care la punctul de manifestare prezintă structura sufletului unei planetei,
ceea ce numim structura sistemului solar.
Soarele insuşi este o materie fizica.
Marginea sistemului solar este granita sufletului planetei.
Fiecare entitate are doua dimensiuni, si prin campuri diferite si interacţiuni diferite îşi arata unul
din atribute.

Maturizarea în înţelgerea sufletului (1).
Este la fel cu un curcubeu, la diferite puteri, diferite culori.
Interacţiunea luminii nu se opreşte la o linie (culoare) a curcubeului, diferite puteri determina
diferite culori ale curcubeului.
La fel este si sufletul omului.
Pământul este fizicalitatea. Interacţiunea dintre diferite intensităţi ale campului electromagnetic
al atmosferei, crează diferite linii de granita, ceea ce numim culorile curcubeului.
Aşa este si sufletul omului, aşa este soarele, aşa este, desi nu înţelegem deplin si inelul lui
Saturn.
Fiecare interacţiune de campuri crează o delimitare de câmpuri fară a fi o condiţie de materie ci
o condiţie de câmp.
Aşa este si sufletul omului, in interacţiunea cu câmpurile condiţiei fizice a planetei, a creat
fizicalitatea corpului uman.
Dar sufletul omului si câmpurelele sale trec dincolo de aceasta coaja a pielii. Cum putem detecta
restul câmpurilor ?
Cum urmărim cum aceasta parte din campuri interacţionează cu alte suflete, cu alte câmpuri.
Pot deveni violet lângă un alt suflet, sau pot deveni foarte galben lângă un altul?
Dar ce înseamnă că devin galben? Este mai departe sau mai aproape de mine ? Este din ura sau
din dragoste.
Pot să-l aduc mai aproape pentru a deveni violet, ceea ce pentru mine înseamnă siguranţă si
permit un spaţiu atât de mic.
Trebuie sa înţelegem si sa extindem înţelegerea funcţionarii sufletului omului.
Si fiecare instrument pentru confirmarea conformaţiei este la îndemâna omului.
Noi ştim dar nu am înţeles.

Maturizarea în înţelgerea sufletului (1).
Mulţi oameni vorbesc si arată spunând: "Acesta este câmpul magnetic". Alţii o numesc "Aura",
dar oare aura omului se sfârşeşte la câţiva inci, câţiva centimetri de suprafaţa corpului?
Aceasta este interacţiunea sufletelor celulelor corpului uman cu atmosfera, dar sufletul omului
care se afla in creierul omului, are propriul sau curcubeu in condiţiile atmosferei acestei
planete si a acestui sistem solar.
Oare ccurcubeul confirmă existenţa planetei în stare fizică, sau campul planetei in interacţiunea
cu alte câmpuri de puterea materiei, în limitele acestei planete.
Cum îl vedem şi nu este acolo, este evaziv, da îl observam si pentru noi este atât de real.
Planeta Pământ este la kilometri depărtare, dar campurile stau in diferite forme si culori în
atmosfera pământului, dar în realitate dincolo de pământ vom vedea inele de diferite puteri.
Este proprietatea diferitelor puteri de campuri, să creeze diferite culori de atmosfere in Univers.
Ce culoare înseamnă acoperirea distantei de la suflet? Ce culoare înseamnă poziţia mediului
respectiv?
Apoi vom înţelege realitate despre sufletul omului.
Acesta este pasul pe care trebuie să-l facem.
Toată lumea a fost ferita de discuţiile despre suflet, ceea ce înseamnă ca niciodată nu am înţeles
propria noastră Creaţie.
Acum înţelegem sufletul şi trebuie să-l studiem.
Trebuie sa ne maturizam in înţelegerea lui, ceea ce ne va permite sa intram în spaţiul
Universului.
Fara această maturizare omul va eşua in spatiu.

Maturizarea în înţelgerea sufletului (1).
Despre aceasta sunt toate aceste învăţături, să ne maturizam la următorul pas, la nivelul
următor, indiferent de cerinţele stării de materie.
Cei care se maturizeze la realitatea Creaţiei şi caută să înţeleagă totalitatea, trebuie să caute in
interacţiunea câmpurilor sufletului omului cu restul Universului.
Atunci vor vedea profunzimea Universului, vor înţelege funcţionarea Universului, vor înţelege
poziţia lor in ceea ce priveşte procesul de funcţionare a sufletului
Omul a fost de multe ori adus in acest punct şi s-a ferit de el.
De aceasta data nu exista nici o fereală.
De data aceasta fiinţa umana şi restul fiinţelor de pe aceasta planeta vor atinge punctul
maturităţii pentru a înţelege totalitatea.
Cum interacţionam in procesul de interacţiunea al sufletelor? Cum identificam si ne poziţionam
fata de alt suflet?
Am devenit foarte familiari cu interacţiunea fizica. Stăm într-o mulţime si ne asiguram ca nimeni
nu ne atinge, aceasta este graniţa fizicalitaţii noastre.
Dar, te-ai gândit vreo clipă ca sufletul traversează fizicalitatea lui, fizicalitatea ei. Iar tipul de
lângă el sau ea și tipul de dincolo, pentru că fizicalitatea stării de materie in această poziţie sunt
eu, dar sufletul meu se extinde foarte mult.
Cum vrem să înțelegem? Cum ne maturizam sa putem înțelege că atunci când un suflet există
între alte suflete și fizicalitatea greşeşte, cum celelalte suflete care se află în ea, nu trebuie să
simtă greșelile fizice, ci să o vadă prin puterea câmpurilor corpului omului, prin sufletul omului.
Nimic nu poate fi ascuns de sufletul omului. Și cei care devin înțelepți vor înțelege totalitatea. Și
acesta este scopul învățăturilor, pentru a vă permite să înțelegeți că existența fizicalităţii voastre
nu se termină la limita pielii omului.

Maturizarea în înţelgerea sufletului (1).
Stai într-un autobuz, cu copilul tău separat de tine, peste trei sau patru persoane . Vă vedeţi cu
ochii, comunicați prin ochi, dar între voi există oameni. Sufletul tău nu sare la copil, trece prin
sufletul acelor oameni, deoarece interacționează cu ei. Aceasta este realitatea existenței și în
acest proces, ajungeți la emoția copilului dumneavoastră, sau a sufletului, care vă confirmă:
"Sunt bine, sunt aici, nu contează că suntem separaţi ".
Dar, în acest proces, oamenii dintre voi, prin energia sufletului omului, vin in contact cu tine,
devin parte din tine, pentru ca in acest proces, nu numai ca tu ajungi la copilul tau, dar ai trecut
si prin cele doua suflete dintre voi.
Deci, odată ce omul înțelege acest lucru, nu mai se pune problema culorii omului. Nu contează
ca cineva este negru, iar altul este chinez, nu contează dacă este bărbat sau femeie, nu contează
că există un câine între ei.
Sufletul omului este orb la culoarea pielii și asta trebuie să înțelegem. Sufletul omului este orb
la religii, pentru că știe că comportamentul său nu are nevoie de un profet. Sufletul omului
este transparent, deoarece ceilalți dau și iau de la el, chiar și copilul ce stă separat. Cu cât
învățăm mai repede acest lucru, cu atât ne petrecem mai puțin timp în brațe și cu atât mai puțin
pierdem timpul, distrugând fizicalitatea, deoarece sufletul, care este în mijloc, are nevoie de
maturizare, are nevoie de înțelegere.
Trebuie să ne maturizăm, trebuie să privim cât mai multe posibilități, să ne educăm pe noi
înșine. Nu există universități şi nu avem profesori ai sufletul omului. Noi nu facem nici un fel de
profeții, pentru că nu avem nevoie, dar înțelegem totalitatea. Trebuie să înțelegem că sufletul
este operatorul totalității, chiar şi a corpului fizic al omului și a nevoii de fizicalitate. Dacă vă
maturizați până la acest punct de înțelegere, eu vă maturizez la următorul pas.
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Stați o clipă și înțelegeți, dacă sufletul omului este atât de puternic încât duce la crearea
omului, de ce sufletul omului trebuie să fie hrănit, din afara corpului omului? Trebuie să
omorâm pentru a consuma, pentru a ne confirma existența? Sau, ne maturizăm la nivelul
următor, că dacă sufletul omului este Soare, el poate hrăni fizicalitatea , pe plan intern. Cei
care se maturizează la acest pas, intră în Împărăția Creației. Spre asta trebuie să ne
îndreptăm, acesta este următorul pas de înțeles al învățăturii .
Folosim GANS-uri pentru a ne hrăni pe noi înșine, folosim stări de materie slabă, pentru a
alimenta totalitatea sufletului omului, suflet care a creat o entitate atât de frumoasă, numită
"trupul omului". Și, odată ce învățăm, procesul de absorbție, de la câmpuri prin sufletul
nostru, putem hrăni acest "trup al omului" prin sufletul său, fără a consuma nimic, fără a
ucide nimic. Acesta este pasul următor, în care trebuie să ne maturizăm.

