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Conform înţelegerii pe care o am în acest moment

Sufletul Emoţiilor
Dl.Keshe:

• Când am vorbit despre ALS, am spus că este dorinţa omului, este emoţia separării
Sufletului fizicalitaţii de Sufletul omului.
• Deci, când vrei să faci schimbarea, aceasta are o anumită putere , este conectată şi
trebuie să se facă undeva între fizicalitate şi Sufletul omului, în creierului omului.
• Asta înseamnă că dorinţa de a schimba fizicalitatea trebuie să fie cu un pas înainte
de crearea manifestării totale a fizicalitaţii.
• Creaţi fizicalitatea din câmpurile Sufletului şi apoi, în funcţie de partea
dimensiunilor câmpurilor pe care filtrul creierului le permite, se conectează cu
emoţiile acelei părţi a fizicalitaţii.
• Avem Sufletul, fizicalitatea şi între ele creierul omului, care este un filtru al
emoţiilor şi al fizicalitaţii.
• El conţine materiale de diferite puteri, astfel încât, dacă te deplasezi într-o direcţie
te apropii de fizicalitate, iar invers de Suflet.

Sufletul Emoţiilor
• Deci undeva la mijloc este o linie de separare între Suflet şi fizicalitate.
• Între linia de separare şi fizicalitate există o zonă (verde), o zonă de filtrare, înainte
ca informaţiile Sufletului să aibă puterea de a se converti în conversia Sufletului
fizicalitaţii.

• Aceasta este zona în care ambele suflete interacţionează, pentru ordonarea
fizicalitaţii (Sufletul fizicalitaţii şi Sufletul omului, în totalitate).
• Pentru cine nu înţelege deosebirea între cele două suflete şi consideră că sunt, de
fapt, unul singur, să privească miezurile dinamice.
• Avem un gol în centru şi GANS-uri la periferie şi fiecare din aceste îşi au propriul
centru de control, de materie principală, sufletul propriu.
• Deci cele două coexistă şi determină poziţia unuia faţă de celălalt.

Sufletul Emoţiilor
• Aşa avem şi aici, avem o zonă pe care o numim Emoţională, este zona unde
interacţionează emoţiile, bucurie, tristețe, fericire, cum vreţi să le chemaţi.

• Trebuie să înţelegeţi că transformarea din energia Sufletului omului în fizicalitatea
omului are o anumită putere (zona albastră).
• Când ne bucurăm, sau plângem transferăm emoţiile în câmpuri şi unde se potrivesc
afectează ochii, vedeţi lacrimile.
• Iar când ne este frică, se afectează partea care este de puterea fricii, ne chircim, ne
zgribulim.
• Acum înţelegem că înainte de a ajunge la manifestarea fizicalitaţii în dimensiunea
emoţiilor, trebuie să găsim puterea câmpului din zona albastră, unde înţelegem că
pre interacţionam, înaintea creării fizicalitaţii, împreună cu care se crează întreaga
secţiune a creierului care controlează fizicalitatea.

Sufletul Emoţiilor
• Dacă găsim puterea acestei zone (albastru - roz), operăm în ea şi devine realitate
dorinţa omului (dorim şi putem), atunci noi decidem cum ne manifestăm pe noi
înşine aici.

• ALS sau MS operează pe linia de separare (galben)
• Dar noi nu folosim această zonă pentru a separa Sufletul omului de Sufletul
fizicalitaţii, ci pentru a crea o nouă condiţie.
• În spaţiu, înţelegând acest fenomen, putem să ne dorim să ne retragem şi să nu ne
manifestăm în fizicalitate, dar să permitem fizicalitaţii să se menţine, sau câmpul
Sufletului fizicalitaţii să se suprapună peste câmpul Sufletului omului, până când
decidem, prin emoţii, să ne manifestăm ca o nouă entitate, într-o nouă dimensiune,
pentru că noul mediu cere o nouă putere a Sufletului.

Sufletul Emoţiilor
• Dacă ajungi pe Jupiter cu corpul omului, ai nevoie de o mulţime de haine, rezervor
de oxigen şi altele. Dar dacă te manifeşti în presiunea câmpurilor de pe Jupiter în
interacţiune cu Soarele, vei putea merge ca pe Pământ.
• Dar ai putea fi ca sufletele care trăiesc deasupra noastră, nu vei avea nevoie de
mâini şi picioare.
• Înţelegeţi acum, pentru prima dată, că această putere a fost în noi dar niciodată nu
am realizat.
• Dacă iubiţi un om foarte mult şi vă doriţi să fiţi ca el, alb sau negru, veţi vedea
schimbarea culorii pielii.
• Vedeţi că puterea este atât de profundă, încât, pentru prima dată, omul se mută în
acesta nouă zonă, roz.
• Deci, noi ştim deja acest lucru, acum trebuie să practicăm, să exersăm, să
înţelegem puterea Sufletului nostru, schimbările pe care le poate face .
• Încercaţi să vă schimbaţi culoarea ochilor, culoarea pielii, culoarea părului,
înălţimea, fizionomia. Dar este nevoie de înţelegere. Trebuie să fie de genul : îmi
doresc, pot, este pentru că Sufletul meu să găsească şi să înveţe.
• Este promisiunea fizicalitaţii, în puterea câmpurilor, către Suflet, în care nu doresc
separarea, îmi doresc să fiu parte, sunt parte, dar vreau o schimbare.
• Am schimbat culoarea ochilor cu lentile de contact, dar acum dorim să o facem
singuri. Mulţi dintre noi o pot face. Mulţi au şi făcut-o dar nu au remarcat.

Sufletul Emoţiilor
• O facem dar nu o observăm, o facem cu partenerii noştri. O facem stând în faţa
focului, este fierbinte şi trebuie să se retragă.
• Dar dacă stând în faţa focului, ne întoarcem în dimensiunea ‘’zonei roz’’, cu dorinţa
de a sta la o temperatură mai mare, pentru a crea o condiţie a corpului, a mediului
din jurul corpului, astfel ca fierbinţeala focului să nu mă mai schimbe. Voi sta la
dorinţa mea.
• Am văzut asta foarte clar, dar nimeni nu a înţeles, cu videoclipul lui Tom Salas unde
câmpul cu flori a rămas atât de frumos după trecerea uraganului.
• Voi sunteţi acele flori, acel cerc. Dar trebuie să înţelegeţi cum să ajungeţi acolo.
• Trebuie să facem aceste exerciţii înainte de a pleca în spaţiu, pentru a nu rămâne în
capcana puterii materiei fizice a Pământului, căci vom fi devastaţi în spaţiu.
• Veţi pute călători în spaţiu în orice dimensiune, iar timpul va deveni irelevant.
• Timpul nu există în spaţiul Universului. Timpul există numai acolo unde există o
scădere a puterii, ca să meargă de la una la cealaltă.
• Dacă staţi la aceeaşi putere, timpul nu există, pentru că sunteţi mereu ceea ce
sunteţi.
• Aceasta este atributul, frumuseţea Creatorului, din care şi omul face parte.
• Acum că ştim că o putem face trebuie să practicăm, foarte mulţi o fac.
• Ne schimbăm înfăţişarea pentru a arăta cum dorim, ne schimbăm nevoile după cum
ne dorim.
• Acum putem să ne schimbăm fizicalitatea.

Sufletul Emoţiilor
• Sunt părţi ale voastre, pe care dacă le înţelegeţi, pot crea o condiţie în care fizic
vă mişcaţi în direcţia sufletului, dar nu şi în materia fizică a corpului omului.
• Şi apoi decideţi într-un alt punct : ''Vreau să fiu aici'' şi poţi fi, într-o secundă în Tibet
şi în altă secundă în Manchester.
• Pentru că viteza de deplasare pentru Sufletul omului, în comparaţie cu starea de
materie este instantanee (timp zero).
• Iar dacă sunteţi foarte inteligenţi în a juca acest joc, puteţi fi văzut simultan în
Manchester şi Tibet.
• Mulţi maeştri care au înţeles, au practicat-o.
• Mulţi care au trecut prin dureri au practicat-o.
• Isus ne-a arătat asta.
• Mulţi oameni o fac în momentul separării Sufletului fizicalitaţii de Sufletul omului şi
în acel punct îşi iau destinul.
• Acestea nu mai sunt basme. Acestea sunt realităţi prin înţelegerea cunoştiinţelor
plasmei, interacţiunii plasmei şi existenţa plasmei.
• Dacă este greu de înţeles priviţi aşa: Sufletul omului este Soarele, radiază
necondiţionat, voi capturaţi puterea câmpului lui ca parte a puterii câmpului
materiei Pământului, care apare ca Zn, Cu, aminoacid sau om. Dacă interacţionaţi cu
acelaşi câmp pe Jupiter, deveniţi diferiţi, în funcţie de mediu.

Sufletul Emoţiilor
• Când vom ajunge pe Jupiter sau Venus vom vedea animale, vietăţi conform cu
câmpurile lor.
• Nu există loc în Univers lipsit de viaţă. Dacă credem că viaţa există exclusiv pe
Pământ, înseamnă că nu am înţeles esenţa Creaţiei, înseamnă că suntem ignoranţi.
• Frumuseţea este că având noile cunoştinţe, omul devine propriul lui Creator în
dimensiunea fizică, dar nu şi Creatorul propriului Suflet. Este o mare diferenţă.
Creatorul sufletului omului din interacţiunea dintre câmpuri, are esenţa Creatorului
în el. La fel este şi Sufletul fizicalitaţii omului. Mi-aş dori să puteţi înţelege.
• Cunoaşterea pe care le câştigaţi estet adevărata esenţa a cunoaşterii Universului.
• Voi sunteţi cei care trebuie să înţelegeţi ce putere doriţi. Doriţi puterea bucuriei,
atunci corpul vostru va manifesta bucuria.
• Doriţi să creaţi puterea întristării, corpul vostru va manifesta tristeţea.
• Vreţi să vă bucuraţi de o nouă existenţa, fără cancer? Nu aveţi nevoie de nici un
GANS şi de nici un reactor.
• Pentru că acum ştiţi că purtaţi acel reactor dinamic, Sufletul vostru, care, în
interacţiune cu esenţa dinamică a Sufletului fizicalitaţii corpului vostru, pot crea
împreună un nou corp fără cancer.
• Mulţi oameni fac asta.

Sufletul Emoţiilor
• Acum că înţelegem putem practica.
• Pentru că în spaţiu când eşti lovit, sau când intri într-o nouă dimensiune a
câmpurilor, nu trebuie să te întorci, înapoi pe Pământ, iţi cureţi corpul, iţi
reconfigurezi alte noi câmpuri şi nu mai trebuie să fii returnat din spaţiu.
• Acesta este timpul transmutării amestecului de câmpuri, este pasul următor.
• Am văzut transmutarea elementelor, transmutarea câmpurilor, acum vorbim de
transmutarea câmpurilor plasmatice moleculare, de diferite puteri, care ne
permite să transmutăm plasma moleculară şi aceasta devine esenţa creării vieţii, ca
aminoacizii.
• Voi schimbaţi câmpurile şi apoi câmpurile schimbate, în ordinea pe care o au, decid
structura manifestării omului.
• Există doar o singură entitate în Univers, care este la fel în raport cu poziţia
creaturilor în spaţiu şi acesta este Sufletul Creatorului, care este esenţa creării
tuturor fiinţelor în Univers şi este sacrosant.
• Şi noi toţi purtăm, la fel.
• Când înţelegeţi procesul atunci puteţi schimba.
• Atunci anorexia va dispărea, pentru că îmi doresc să fiu suplu dar sănătos şi voi fi
aşa, nu este nevoie să mor de anorexie.
• Dacă sunteţi supraponderal şi aveţi tot felul de boli şi doriţi să fiţi slabi, o puteţi
face acum, dacă înţelegeţi.

Sufletul Emoţiilor
• Nu este în imaginaţia noastră, este în puterea Sufletului, în înţelegerea puterii
câmpurilor, dar este nevoie de multă practică.
• Dar când practici trebuie să înţelegi ce practici, ce ceri.
• Dacă cereţi doar pentru plăcerea de a vedea că puteţi, nu veţi obţine niciodată.
• Dar dacă dorinţa voastră este pentru plăcerea Sufletului fizicalitaţii, Sufletul omului
vă va dărui aceasta. Este o mare diferenţă.
• Întoarceţi-vă la învăţăturile din urmă, dacă ceri pentru tine, nu vei primi, când dai
pentru a fi plăcut, vei primi.
• Înţelegeţi că dorinţa omului este negociatorul dintre Sufletul omului şi Sufletul
fizicalitaţii omului.
• Doriţi să aveţi plăcerea ochilor albaştri şi a părului blond? Nu este pentru emoţia
omului, dar frumuseţea fizicalitaţii Esenţei , că Sufletul va avea plăcerea să
primească asta, atunci aşa vei fi.
• Sufletul fizicalitaţii omului are nevoie de plăcerea să ştie că poate fi, pentru a
savura frumoasele cuvinte: Ce ochi frumoşi, ce păr superb, ce om cunoscător şi
talentat.
• Şi singurul care poate face, este mişcarea Sufletului omului în interacţiunea de
absorbţie cu câmpurile emotiilor omului.

Sufletul Emoţiilor
• Întorcându-ne la cunoştinţele anterioare, avem Sufletul omului, emoţiile omului şi
fizicalitatea omului.
• Dăruiesc şi primesc. Dacă mişcaţi emoţiile (puterea câmpurilor) spre suflet (putere
mai mare) fizicalitatea se modifică în sens de creştere.

• Dacă mişcaţi emoţiile (puterea câmpurilor) spre fizicalitatea (putere mai mică)
fizicalitatea se modifică în sens de micşorare.
• Asta am arătat în învăţăturile medicale, de sănătate, referitor la partea emoţională
a fizicalitaţii, acum înţelegeţi.
• Fiind scund, vreau să fiu înalt, să mă bucur de frumuseţea de a fi cu o femeie înaltă
şi suplă şi să dau Sufletului fizicalitaţii această plăcere, atunci Sufletul omului în
interacţiune cu emoţiile, ca intermediar, va crea acest lucru.
• Şi se poate întâmpla într-o secundă. Isus a făcut-o în cel mai scurt timp.

Sufletul Emoţiilor
• Ne referim, ne întoarcem mereu la scrierile profeţilor din trecut.
• Nivelul înţelegerii nu se limitează la înţelegerea fizică, este puterea accesului la
suflet, este egal cu cel al tuturor profeţilor din trecut.
• Asta înseamnă că ataşaţi la frumuseţea profeţilor din trecut, frumuseţea fiecărui
suflet al fiecărui om, de până acum.
• Încrederea este cea ce trebuie să o construiţi, realitatea deja există.
• Acesta este cadoul dăruit de Baha'u'llah şi nu-l putem schimba.
• Cum cunoaşterea este ca o scară, treaptă cu treaptă, aşa a fost şi încrederea în
credinţa structurii omului.
• Trebuie să înţelegem ştiinţă şi ce ne-a dat ştiinţa în calea credinţei în noi înşine.
• Procesul, cheia, înţelegerea evoluţiei, sau ceea ce eu numesc "Darwinismul
tehnologiei spaţiale" este înţelegerea procesului interacţiunii dintre câmpurile
Sufletelor omului însuşi.
• Evoluăm ca să trăim în noi medii, acum ştim care a fost cauza evoluţiei, este
Sufletul Emoţiilor omului.
• Şi acesta este cheia ,distanţa, spaţiul, este puterea dintre Sufletul fizicalitaţii şi
Sufletul omului.
• În cartea mea acest Suflet al Emoţiilor, îl numesc ''de tranziţie''
• Este puterea pe care Sufletul Emoţiilor o ia ca să schimbe distanţa şi timpul
tranziţiei între Sufletul omului şi Sufletul fizicalitaţii.

Sufletul Emoţiilor
• Deoarece poate absorbi mai mult sau mai puţin, pentru a aduce mai aproape
magneţii sau să-i separe unul de altul.
• Încercaţi să vă educaţi foarte rapid, a venit timpul, pentru a deschide porţile
spaţiului şi Comunităţii Universale, pentru om, în funcţie de conştiinţele fiecărui
individ.
• Mulţi spuneţi că aţi adormit şi aţi fost şi aţi văzut diferite lucruri, acum nu mai este
vis, pentru că voi decideţi, voi doriţi să fii undeva, voi vă puteţi schimba fizic, în
conformitate cu punctul de manifestare.
• Această călătorie va fi foarte lungă, pentru că fiecare din noi trebuie să o practice
de unul singur.
• Când îţi iei carnet de şofer dai un test, pentru a vedea dacă eşti şofer bun.
• În călătoriile din spaţiu vei fi întrebat dacă poţi deveni negru, alb, înalt, scund, dacă
poţi avea trei sau doi ochi, sau să fii orb şi va trebui să treci acel test.
• Asta înseamnă că în spaţiu vă veţi ocupa ca Sufletul să se manifeste.
• Aceea dintr voi care nu s-au maturizat, nu au ajuns la înţelegerea controlului
acestei tranziţii a emoţiilor, pentru a ajunge la zona roz, atunci ei vor deveni
pasagerii unei nave spaţiale.
• Nimeni nu va fi lăsat în urmă, dar unii dintre noi aleg diferite metode de transport.
• Acestea sunt noile cunoştinţe, iar când o faci nu te speria, pentru că prima dată
este înfricoşător.

Sufletul Emoţiilor
• Vezi mâna că este mână, dar nu o simţi, este ceva diferit, pentru că acum este o
putere diferită a propriului Suflet.
• Este ca şi cum un băiat de 6 ani este dintr-o dată de 16 ani şi apoi de 60 ani. Sufletul
nu s-a schimbat, interacţiunea emoţiilor în raport cu fizicalitatea duc la schimbare.
• Prin acest proces trece trupul omului în perioada de pubertate, de maturizare, când
doreşte să se reproducă, să creeze o nouă viaţă şi atunci Sufletul se mişca.
• Datorită condiţiilor de pe această planetă, avem în procesul vieţii cicluri, avem
nevoie de un anumit număr de ani pentru a aduna o anumită cantitate de energie.
• Dar dacă am împinge energia înainte , mărind puterea, voi fi un băiat de 6 ani cu
maturitatea de 16 ani şi viaţa de 60.
• Aceasta este frumuseţea. Vedem existenţa a două, trei, sau mai multe vârste
diferite, în ''oamenii frumoşi ''. Unul este băiat altul este fată, pentru că unul a decis
manifestarea fizică, într-un punct puţin diferit în structura acelei zone roz, faţă de
celălalt.
• Unul se comportă ca băiat şi altul se comportă ca fată. Unul devine un blond foarte
atrăgător, iar celălalt brunet, chiar dacă au aceeaşi fizicalitatea.
• Pentru el, pentru Sufletul lui, el are imaginea pe care el a creat-o în raport cu
fizicalitate.
• Acum ne întoarcem la învăţăturile Calului Troian.
• Dacă aţi înţeles spiritul Sufletului Emoţiilor, mutaţi sufletele liderilor mondiali, în
direcţia Păcii.

Sufletul Emoţiilor
• Când vor dori să spună '' noi creăm arme'' vor spune ''de acum încolo nu va mai fi
nici o armă''. Dacă trebuie să semneze un ordin prin care să producă mai multe
arme, vor spune '' nu semnez.
• Dacă aţi înţeles, esenţa Sufletul este aceeaşi la noi toţi, aşa că interacţiunea este
aceeaşi,
• Aşa că toţi vom deveni oameni ai păcii prin Sufletul nostru în interacţiune cu
Sufletului Emoţiilor.
• Acesta este frumuseţea şi Dumnezeu să-i ajute pe cei care încearcă să-i reziste.
• Încercaţi să deveni omul înţelepciunii spaţiului, nu un om înţelept în spaţiu. Este o
mare diferenţă.
• Cei care înţeleg înţelepciunea vor trăi mult, iar ceilalţi o vor pierde foarte repede.
• Deoarece fiind înţelept, vă limitează la condiţia fizică a existenţei. Înţelepciunea
iţi permite să trăieşti de-a lungul Universului.
• Astăzi aţi învăţat ceva nou şi sper să fi înţeles, acesta este cadoul pentru cea de-a
200 -a învăţătură, ascultaţi şi înţelegeţi.
• Pentru cei care aţi înţeles, aţi primit pentru prima dată cheia detaşării de
fizicalitate, cum puteţi rămâne în esenţa Sufletului în puterea Sufletului.
• Şi apoi folosiţi aceasta pentru a ajunge la alţii ca să devină Oameni ai Păcii.
• Pace pentru Sufletul fizicalitaţii lor, apoi Sufletul existenţei va lucra că unul.
• Am scris cu condeiul meu ordinul de Pace şi o voi obţine, pentru că acum v-am
dăruit cunoaşterea.

Sufletul Emoţiilor
• Încercaţi să înţelegeţi puterea câmpului Sufletului vostru, cum puteţi interacţiona
cu el, ca înainte să se manifeste în fizicalitate, puteţi decide frumuseţea, bucuria
fizicalitaţii Sufletului.
• Nu-l puteţi folosi pentru a face rău, el nu vă va permite. Dar nevoia de bucurie a
Sufletului fizic, va permite Sufletului emoţiilor, să se poziţioneze, pentru a vedea
plăcerea care i s-a dat.
• Deoarece Creatorul, Sufletul omului dăruieşte oricum, necondiţionat.
• Puterea Sufletul Emoţiilor devine filtrul puteriilor, ca un reglaj radio. Doriţi să fie FM
sau altceva, 89 sau 110? 89 cm, 110 cm, 180 cm?
• Sufletul nu are nici o frecvenţă. Plasma nu are frecvenţă.
• Cei care vorbesc despre domeniul de frecvenţă a puterii sufletului, nu au înţeles.
• Sufletul nostru primeşte câmpurile de care are nevoie şi pentru că nu este în stare
de materie, nu are nevoie să penetreze, să vibreze, să aibă o frecvenţă, aceasta
este diferenţa.
• Încercaţi să înţelegeţi procesul, cum interacţionaţi cu Sufletul vostru şi cum această
interacţiune permite crearea, manifestarea omului Pământului, paşnicului om al
Pământului.
• Pentru că atunci când te mişti în direcţia şi puterii Sufletului, ca să poţi
interacţiona şi crea o nouă manifestare, vei afla că nu poţi face rău, pentru că ar
însemna să-ţi faci singur rău.

Sufletul Emoţiilor
• Prin a face rău creaţi o condiţie care nu-i place Sufletului tău şi atunci exişti în
continuare dar, nu obţii ce ai vrut. Ai ochii albaştri dar încă rămâi cu părul negru,
pentru că ai intervenit, să iei de la alţii prin înşelăciune, în a deveni blond cu ochii
albaştri, aşa cum le place tuturor.
• Dacă vrei să devii blond şi cu ochii albaştri pentru a face plăcerea altora, vei obţine.
• Folosim culorile pentru exprimare, nu pentru a face o diferenţă în esenţa Sufletulu
• Trebuie să înţelegeţi că dacă ai fost cu mine de-a lungul celor 200 de învăţături şi
multe altele, nu am avut niciodată notiţe, nu am citit de pe o structură.
• Este mesajul creaţiei Creatorului Sufletului omului.
• Deci trebuie să înţelegeţi cu claritate, noi toţi de acum încolo, în conformitate cu
înţelegerea noastră, nu cu inteligenţa noastră, vom deveni oameni ai spaţiului.
• Dar, omul potrivit cu care Spaţiu dorim să fim? Este o mare, o uriaşă diferenţa.
• Voi toţi aţi primit darul de a ajunge la Sufletele voastre,. Şi acum depinde cine se
străduieşte să o facă.
• Dacă doriţi veţi obţine, dar trebuie să înţelegeţi că dorinţa nu există , puterea de a
fi capabil să faci, ceea ce poţi, există.
• Dacă doresc înseamnă că '' pot să o fac'', doar că trebuie să găsesc o cale.
• Deci de acum înainte nu mai faceţi dorinţe, spuneţi '' Eu pot"

Sufletul Emoţiilor
• Pentru că prin posibilitatea de a face, de a atinge, de a ajunge, aduc plăcere, nu
pentru mine, ci înţelegând că Sufletul fizicalitaţii este parte, dar separat de
totalitatea esenţei creaţiei, în dimensiunea Sufletului omului, în punctul existenţei.
• Apoi Universul este '' stridia '' voastră.
• Cu cât învăţaţi mai repede şi începeţi să faceţi, cu atât mai repede mă voi duce
acasă, cu misiunea îndeplinită.
• Plăcerea mea, odihna mea, existenţa mea, este să plec să nu rămân captiv.
• Încercaţi să înţelegeţi esenţa propriei voastre creări, prin Sufletul vostru.
• Încercaţi să lucraţi cu emoţiile şi să întăriţi emoţiile.
• Dar niciodată nu atingeţi separarea dintre Suflet şi fizicalitate, Sufletul fizicalitaţii.
• Apoi săriţi în dimensiunea condiţiei pre fizice (zona roz).
• Înţelegeţi procesul, simţiţi procesul, simţiţi câmpurile, nu aşteptaţi doar să vedeţi
manifestarea fizică, dacă am avut dreptate.
• Încercaţi să testaţi puterea voastră, pas cu pas, pentru o mai mare , mai mare şi
mai mare putere. Şi apoi repetaţi. Pentru a simţit, nu pentru a vedea.
• 'Imi doresc'' nu există, ''eu pot'' devine limbajul (sloganul) timpului, esenţa lui.
• Pentru a avea şapte miliarde de suflete ale oamenilor şi mii de miliarde de alte
creaturi de pe această planetă, poate dura o secundă, dacă toţi se mişcă pas cu
pas.
• Dar timpul nu există, aşa că nu trebuie să vă faceţi griji.

Sufletul Emoţiilor
• Dar, dacă înţelegeţi, în acest proces, deoarece ne schimbăm, schimbăm automat
Sufletul de lângă noi, următorul Suflet şi aşa mai departe.
• Masa critică este un Suflet.
• Problema este ca celelalte suflete, Sufletul omului să ajungă la aceeaşi putere, ca
a Sufletului de masă critică.
• Noi suntem aici la timpul potrivit, trebuie doar să punctăm în locul potrivit.
• Sper că aţi înţeles.
• Noi suntem aici la timpul potrivit, trebuie doar să punctăm în locul potrivit.
• Sper că aţi înţeles.
• Sper că aţi înţeles darul celor 200 de prelegeri.
• Şi sper că începeţi să practicanţi.
• Acestea toate vor deveni foarte curând parte a Comunităţii Universale, în Spaţiul
Universului şi ne vom bucura de Pace.
• Pentru că scopul principal este Pacea pe această planetă, Pacea în Sufletul omului
în dimensiunea fizicalitaţii sale.
• Şi apoi să deschidem, ceea ce voi numiţi ''Ceruri" (Raiul), unde totul există şi este
disponibil şi este pentru ca omul să se bucure de grădina Edenului, care este
Sufletul Universal al Creaţiei.

