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• În acest an va începe un nou mod de învăţare directă şi progresivă, în acest an este
planificat să intrăm în domeniul zborului şi să vă arătăm primul programul spaţial
şi să vedem prima structură care se poate mişca folosind tehnologia plasmei.
• Sursa de alimentare pentru obţinerea ridicării şi pentru crearea structurii, fără
materiale fizice tangibile, este la îndemâna Fundaţiei.
• Cea mai mare realizare a fost să creăm plasma la nivelul la care să menţinem şi să
învingem câmpurile gravitaţionale ale Planetei şi a fost obţinută mulţumită
căutătorilor noştri de cunoştinţe.
• Într-un fel cunoaşterea a fost cu noi încă de la primele lecţii, iar acum căutătorii de
cunoştinţe testează şi vom vedea cea ce numim primele UFO.
• Această graniţa a fost trecută încă de anul trecut, dar trebuie să repetăm şi să avem
confirmarea, iar acum se lucrează la sistemul de control.
• Este o colaborare multinaţională a KF din cel puţin 10 ţări , a naţiunii unice cum
spunem noi că suntem.
• Unii dintre ei nu sunt conştienţi de cea ce fac, sunt parte dintr-o structură mai
mare, care se îndreaptă spre acelaşi punct, construirea navei spaţiale .
• Termenul ţinta este 2019.
• În recentele învăţături am început să asociez lecţiile despre fizicalitatea pe care leam ţinut dea lungul anilor, cu înţelegerea sufletului omului.
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• Această vă afectează pe mulţi dintre voi, acum vedeţi interacţiunile fizice, acum
aveţi încredere în propriile instincte, în emoţii şi ştiţi că nimic nu a fost vreo dată
întâmplător.
• Acum câştigam încredere în capacităţile noastre, în înţelegerea structurii sufletului
nostru.
• Omul trebuie să atingă alte două dimensiuni pentru a putea să trăiască în
dimensiunile Universului.
• În lecţiile anterioare am arătat că omul există într-un sistem dual de interacţiuni, el
consumă parte gazoasă ( respiră aer) şi entităţi materiale ale acestei Planete.
• Asta înseamnă să fim oameni orizontali, ne deplasăm orizontal în raport cu
câmpurile gravitaţionale şi magnetice al Pământului.
• La fel şi animalele. Şi această mişcare unidimensională a creierului crează o
anumită inteligenţă dar nu întreaga ei totalitate .
• Oamenii verticali au creat o structură pe verticală, cu sufletul într-o singură poziţie,
dar totuşi trăiesc într-o lume bidimensională, frunzele cu partea gazoasă şi
rădăcinile cu partea materială fizică, la fel ca animalele.
• Omul şi unele animalele, stau întinse orizontal când se odihnesc şi apoi se ridică şi
merg vertical, obţinând atributul a două dimensiuni.
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• La fel ca şi planeta care datorită inclinării a creat cele patru anotimpuri, această
mişcare de la orizontal la vertical şi invers (perpendicular sau în lungul câmpurilor)
a creat aceleaşi condiţii, a adus maturitatea de a absorbi diferite elemente ale
acestei Planete.
• În Univers sunt 6 alte dimensiuni dar două dintre ele sunt cunoscute.
(Dimensiune : În viaţa fizică vorbim de spaţiu tridimensional, de timp, presiune,
temperatură etc. ca stare a materiei, aici este vorbă de condiţiile existenţei.
În dimensiunile Sufletului vorbim de puterea Sufletului.
Fiecare putere îşi crează propria dimensiune. Reducând puterea ajungi la
dimensiunea fizicalitaţii.)
• O dimensiune foarte comună în Univers este starea lichidă, în care trăiesc
animalele "lichide", peştii. (viaţa orizontală, verticală şi lichidă)
• Sunt animale care pot trăi şi în lava acestei Planete, acea compoziţie de metale
topite. Dar acestea există mai mult în stare plasmatică decât lichidă.
• Şi avem următoarea dimensiune (a cincea), cea în stare de plasmă.
• Aceasta este starea sufletului omului, dimensiunea sufletului.
• Trebuie să înţelegem cum supravieţuiesc peştii, este aceeaşi neînţelegere a
procesului respiraţiei, care afirmă că oxigenul ajunge în sânge prin plămâni.
• Viaţa înotătoarelor este asemănătoare cu a omului, dar sunt dependente de starea
lichidă în loc de starea gazoasă .
• Crearea apei şi viaţa în starea lichidă este foarte comună în Univeres .
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• Apa este creată în oceane prin interacţiunea câmpurilor magnetice plasmatice ale
centrului pământului, care au creat o cupă, care crează câmpuri gravitaţionale şi
magnetice specifice, care permit amalgamarea câmpurilor mai puternice ale
oxigenului cu cele mai slabe ale hidrogenului, ceea ce duce la crearea apei.
• Plămânii omului reproduc acelaşi lucru, crează umiditatea din interior.
• Viaţa este repetitivă, dacă creezi un mediu de GANS, adică un câmp gravitaţional şi
magnetic în stare plasmatică nu materială, corpul entităţii oriunde în Univers, tinde
să creeze apă sau mediu lichid.
• Diferenţa dintre apă şi magmă este uriaşă dar le privim pe amândouă ca fiind
lichide.
• Magma este produsă când câmpurile magnetice şi gravitaţionale sau redus
suficient pentru starea de materie dar care nu s-a solidificat.
• Solidificarea intervine când interacţionează cu starea gazoasă şi aşa vedem
continentele.
• Aşa vedem vulcanii şi magma care se solidifică, este un uriaş proces dar noi îl
tratăm cu uşurinţă.
• În spaţiu întâlnim această dimensiune în care trebuie să trăim şi este foarte simplu
dacă înţelegem condiţia sufletului omului.
• Dacă omul înţelege, poate să-şi extindă existenţa de-a lungul Universului în
multiple dimensiuni în diferite galaxii.
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• Aşa cum am mai explicat, când murim, când ajungem în punctul separării sufletului
fizicalitaţii de sufletul omului, acest proces nu se face dintr-o dată, este mai
îndelungat şi se numeşte îmbătrânire.
• În momentul în care corpul ajunge la o anumită putere a câmpurilor se produce o
declanşare automată, fizicalitatea este pregătită să se separe de Sufletul Fizicalitaţii
omului şi începe procesul separări care uneori este lent iar alteori mai repede,
îmbătrânire rapidă.
• Deci când ajungem la o anumită vârstă, se declanșează separarea, deoarece există
un nivel al poziționării între intensitatea câmpului Sufletului și cea fizică, iar când
acel punct declanșator atinge echilibrul, la cel mai mic numitor comun, atunci are
loc moartea fizică.
• Dacă vrem să extindem durata vieţii 1000, 10000 de ani, atunci trebuie să păstram
acest raport mai mare în partea fizicalitaţii. Dacă păstram raportul mai mare în
partea sufletului atunci trăim la nivelul sufletului.
• Bând său folosind medii bogate în forţele câmpuri magnetice ale GANS-urilor,
crează acea dimensiune când punctul de declanşare nu mai funcţionează.
• Întârziem punctul de declanşare al separării, până la 100000 de ani.
• Vârsta, înfăţişarea nu mai contează, poţi păstra acel echilibru. În spaţiu nu
îmbatrânim ca pe această Planetă, datorită condiţiilor.
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• Dacă observăm, pe Pământ, unde nu sunt mari variaţii de temperatură clădirile
rezistă secole, iar acolo unde sunt temperaturi extreme , clădirile nu durează atât
de mult, deoarece diferenţele de temperatură între vară şi iarnă creează fisuri în
structură. La fel este şi cu corpul omului.
• Dacă putem crea o condiţie cu GANS-uri, cu forţe de câmp ale GANS-urilor, oriunde
în Univers, care să alimenteze Sufletul Fizicalitaţii, care să creeze o fizicalitate
materială, atunci aceasta va dura secole.
• Noi, in interactiune cu mediul în care trăim, suntem cei ce declanșăm acest
comutator, separarea dintre Sufletul Fizicalității și Sufletul omului.
• Separarea este completă, fără durere, totul este foarte natural.
• Vedem cum se moare în somn, deoarece separarea din ultimele minute, din
ultimele ore,este foarte asemănătoare cu hipotermia.
• Extremitățile sunt deconectate pentru a păstra doar inima și creierul.
• Creierul care are Sufletului omului, închis în el, iar în inimă este Sufletului
Fizicalității.
• Ele se separă şi apoi fiecare-și ia forma.
• Cea mai mare parte a energie se transferă la nivelul Sufletului. Energia de nivelul
materiei fizice, rămâne cu corpul fizic al Omului, dar de fapt Sufletul, deja, a părăsit
corpul. Dar încă are o conexiune cu el, deoarece a fost creat din manifestarea
acestuia din crearea și interacțiunile câmpurilor acestuia.
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• Apoi înțelegem pentru prima dată că ne extindem cunoașterea până în punctul în
care putem dicta, determina și controla momentul separării.
• Întoarceți-vă și înțelegeți lecțiile despre ALS și MS."ALS este dorința ce devine
realitate". Asta înseamnă că eu decid momentul separări, eu doresc încheierea
interacțiunii fizicalității la nivelul Sufletului acesteia cu Sufletul Omului.
• Dar deoarece am tăiat cordonul, asta nu înseamnă că nu mai exist.
• Când decideți la nivel emoțional că vreţi să vă separaţi, atunci ați declanșat procesul.
• Ați apăsat butonul. Noi îi spunem ALS.
• Deci dacă Omul are o asemenea putere în el, de a se decupla singur, atunci este
capabil să facă un lucru mai departe și anume: "Am să dau mai mult la nivel fizic,
către Sufletul meu, încât Sufletul să-mi cuprindă fizicalitatea, ceea ce înseamnă că vo
trăi în interiorul Sufletului meu."
• Pentru 60 - 100 de ani, am protejat Sufletul să nu fie văzut, de existența fizică.
• Acum transfer atât de mult din energia mea, atât de mult din intensitatea câmpului,
în intensitatea Sufletului, încât extind Sufletul.
• Asta este ceea ce învățăm și vedem în sistemele dinamice.
• Dacă începeți să vedeți sisteme dinamice, foarte curând vă voi arăta sisteme în care
să puteți vedea câmpul, veți vedea că în sistemele dinamice cum este Sufletul
Omului, dacă mărim intensitatea câmpului, intensitatea câmpului permite extinderea
acoperiri Sufletului, care va acoperi fizicalitatea corpului Omului.
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• Apoi putem călători în adâncul Universului, nu cu condiția fizică ci cu Sufletul
Omului, care este ca și Soarele.
• Dar de această dată, deoarece avem comanda emoției în dimensiunea fizică, ne
putem dicta poziția în Univers.
• Într-un fel noi luăm emoția Omului, pe care am dezvoltat-o ca și emoție în
structura fizicalității, pentru a controla intensitatea Sufletului și dimensiunea
Sufletului în profunzimea Universului.
• Într-un fel este ca și o mașină. Intrăm în ea, suntem ca într-un cocon, putem ieși.
• Mașina este pe cont propriu, dar cât suntem în ea este ca un cort.
• Noi decidem dacă punem cortul în interior sau intrăm noi în cort.
• Apoi punem cortul într-un pachet, pe care-l numim fizicalitate și apoi putem
deschide prin energia pe care o dăm, pentru extinderea cortului ca să ne cuprindă
fizicalitatea, în care intrăm.
• Nu există alt exemplu mai simplu pentru a explica.
• Citiți și înțelegeți cel mai important articol pe care l-am scris: "Teoria Unificată a
Câmpului".
• Apoi înțelegeți ce este ALS. Dorința mea este porunca mea.
• Este dorința ce devine realitate.
• Dar omul, din cauza fricii că nu este capabil să înțeleagă că poate inversa poziția
Sufletului în raport cu Fizicalitatea, nu a trecut niciodată de acest punct.
• Unii oameni au făcut-o. Noi știm că se poate face.
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Este un punct dincolo de capătul coloanei vertebrale și la începutul creierul mic.
În acel punct putem comuta.
Veți trece prin comă.
Dar dacă câmpul trece dincolo de intensitatea câmpului Fizicalității, exact ceea ce
coma este, atunci putem permite Sufletului Omului, să se extindă și să acopere
Fizicalitatea Omului.
Despre asta este vorba în toate lecțiile.
Vă puteți extinde Sufletul pentru a accepta și alți pasageri.
Întoarceți-vă la prima lecție, partea din lecție unde explic, să aveți încredere în
Sufletul căpitanului și să-i dați lui Sufletul vostru .
Acum înțelegeți ce înseamnă. Voi deveniți pasageri ai Sufletului meu, care se
extinde dincolo de fizicalitatea mea, și având încredere, eu vă transport Sufletul cu
mine și vi-l pot da înapoi, pentru a vă manifesta Fizicalitatea în acea dimensiune.
Acum vedeți că toate lecțiile din anii trecuți, i-au formă în diferite dimensiuni.
Deci de fapt, fiecare dintre noi, dacă înțelegem cum să ne detașăm, față de
Fizicalitatea existenței Sufletului existenței, încât să dăm din Suflet la nivelul
Sufletului Omului, nu la cel al Sufletului Fizicalității, putem transporta Fizicalitatea
în pântecul câmpurilor cortului Sufletului Omului.
Nu trebuie să-l demolăm, nu trebuie să-l distrugem, nu trebuie să-l lăsăm în urmă.
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• Acum Fizicalitatea este alimentată din Sufletul Omului, intern, până acum fiind
alimentată extern.
• Într-un fel, dacă vă uitați, devine foarte asemănător reactoarelor pe care le-am
văzut înainte, unde Sufletul merge în centru, iar Gans-ul merge spre margini. Acum
este invers.
• Dar în acest proces, acum Sufletul Omului alimentează Fizicalitatea Omului.
• Dar de această dată este controlat, este fără timp, este fără limite și devine viața
Creatorului.
• Omul trebuie să înțeleagă că trebuie să fie capabil să devină un pasager al
Universului şi spre asta ne îndreptăm acum.
• Deoarece prin dezvoltarea noilor sisteme plasmatice, putem alimenta Sufletul
Omului la intensitatea necesară, astfel încât Sufletul omului să capete aripi, în
spațiul Universului, conform cu intensitatea furnizării plasmei.
33_49
• Mulți dintre voi, nu au înțeles, atunci când am pus sistemul MaGrav pe masă.
• Voi v-ați uitat la curentul electric fizic, în timp ce eu căutam ca voi să înțelegeți
curentul fizic al plasmei entității.
• Eu v-am dat aur și s-a ales praful de el, deoarece niciodată nu ați înțeles.
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• Și atunci când hrăniți cu forța un copil, el scuipă, iar voi toți ați scuipat cea mai
frumoasă cunoaștere a Universului, deoarece v-ați uitat la curgerea curentului, la
cel mai ieftin, cel mai slab nivel al mișcării electronului materiei și apoi ați spus că
nu funcționează.
• Deoarece acum, dacă înțelegeți funcționarea, existența și viața plasmei, aveți una
din cele mai prețioase și puternice unelte ale Universului în mâinile voastre, care
este o altă dimensiune, o extensie și o dimensiune a Sufletului Omului.
• V-am dat un sistem pentru a vă extinde Sufletul, iar voi l-ați transformat în nimic.
• Înseamnă că niciodată nu ați înțeles, înseamnă că nu sunteți gata pentru el, iar
învățătorul a fost înțelept, să nu forțeze calea dacă nu i-a sosit vremea.
• Dar a venit timpul, pentru Om, ca să înțeleagă această frumusețe.
• Este datoria voastră să înțelegeți.
• Aţi căutat să obţineţi 1kW, eu v-am dat miliarde de waţi de plasmă.
……………………………………………………………………………………………………………….
• Poate acum înțelegeți că atunci când transferați și dați suficient Sufletului, astfel ca
în acel proces să reușiți să cuprindeți Fizicalitatea, în procesul terecerii câmpurilor
Sufletului prin corpul Omului, acesta devine purificat.
• Ceea ce înseamnă că ajunge la punctul în care nu se mai îmbolnăvește.
• Perfecțiunea din punctul creației.
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• Este ceea ce vă pune pe voi, ca și Dr. Rodriguez, în acest cadru, iar voi intrați în el, și
spuneți: "Mi-am făcut singur un sistem medical, cu tuburi în el, cu 20 de sisteme
MaGrav și 20 de bobine".
• Ce ați făcut? Ați extins, într-un fel, cortul câmpurilor magnetice ale Sufletului
vostru, la dimensiunea sistemului, dar nu-l vedeți.
• Vă uitați la ce aţi pus în el, dar nu vedeți ceea ce i-ați dat Sufletului ca să se extindă.
• Deci acum totul din acel mediu devine echilibrat și toate bolile se îndepărtează.
• Dar totuși, învățătorii în ale medicinei nu văd, ei încă caută rotație aici și Gans
acolo.
• Voi beți Gans și credeți că se duce acolo, vă dă ceva, și gata.
• Și de atât de multe ori v-am spus, când obțineți Gans-ul, când îl beți, apa
plasmatică, frecați puțin pe piele, acolo unde este durerea.
• Apoi câmpurile funcționează, ceea ce beți devine Sufletul Omului, iar ceea ce
puneți pe piele devine Fizicalitatea Omului.
• Apoi întăriți Sufletul Fizicalității din interior spre exterior, creați un echilibru și
acesta este motivul pentru care scăpați de durere.
• Acesta este modul în care eradicați cancerul şi am văzut la mulți doctori, că nici
unul dintre ei nu a înțeles totalitatea cunoașterii.
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• Este timpul să ne mobilizăm. Și așa cum spun, avem o vorbă în Engleză, ea spune:
"Dacă nu vă pot lua prietenește, vă bat și vă iau de mână..şi vă duc cu mine" și nu
vă hrănim cu forța, vă luăm în acel loc, când înțelegeți cunoașterea care este în
Sufletul Omului.
• Lecția de astăzi este atât de puternică, încât dacă oricare dintre voi ați înțeles-o,
puteți schimba, puteți crea, puteți dezvolta condiții în care vă puteți manifesta
propriul Suflet și să vedeți transformarea Sufletului în interiorul corpului Omului,
unde el este păstrat.
• Ceea ce vedeți pe stradă, este o stea strălucitoare, nu Fizicalitatea Omului.
• Dar Omul preferă să fie Fizic, să treacă prin ploaie, îngheț, foame și toate celelalte,
deoarece nu a învățat ce transportă.
• Eu sunt un învățător înțelept, dar v-am învățat suficient și este datoria voastră să
deveniți capabili să faceți pasul.
• Nu pasul credinței, și pasul înțelegerii controlului și existenței emoțiilor voastre, ca
prin ele să controlați dimensiunea Sufletului Omului.
• Și atunci permiteți prin acest proces, care este așa cum am menționat de multe ori:
"Sufletul Omului are aceiași emoție ca și Fizicalitatea".
• Nu contează dacă Sufletul este în interior, sau Fizicalitatea este în interior.
• În dimensiunea fizică a existenței Omului, noi am capturat Sufletul, într-un fel în
care-l protejăm prin Fizicalitatea noastră.
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• Dar acum Omul a atins un punct în care trebuie să ne încredem că-l putem lăsa să
se prezinte singur, ca și Suflet al Omului.
• Omul în acel moment devine o stea strălucitoare.
• Apoi ajungeți la starea de Pace, aceasta este condiția, precondiția pentru Pacea
Lumii.
• Când dacă ați devenit o stea, străluciți și-i luminați și pe ceilalți.
• De fapt, asta a fost condiția Profeților din trecut, ei nu au văzut Sufletul
Creatorului.
• Ei înșiși au devenit Sufletul și prin el au înțeles, intensitatea câmpului Universului,
din profunzimea Creației din Unicos.
• Despre asta este vorba. Acum înțelegeți.
• Asta s-a întâmplat când Moise a trecut dincolo de condiţia fizică prin Sufletul lui și a
venit cu poruncile.
• Am făcut Omul dupa propria mea imagine, Sufletul Omului transportă la fel ca și
mine, Creatorul.
• În timp, studenții Omului, vor înțelege lecțiile de astăzi și vor deplânge cât de mult
timp am pierdut.
• Atât de simplu!
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• Trebuie să trecem de această linie, nu există nici o alternativă.
• Timpul și locul Omului pentru a se alătura Comunității Universale este acum și nu
peste 1000 de ani.
• Maturizarea trebuie să vină prin Om, prin Sufletul Omului, pentru a înțelege că
trebui să eliberăm frumusețea, pe care am simțit-o în interior, pe care am ținut-o în
interior prea mult.
• Acum avem suficientă cunoaștere, încât să permitem elevarea propriului nostru
Suflet.
• "Să nu furi".
• Noi furăm din Sufletul nostru, și atât timp cât o facem, nu vom vedea Sufletul
Omului cuprinzându-i Fizicalitatea
• "Să nu minți".
• Ne mințim singuri, deoarece cu asta ne simțim în siguranță să stăm în dimensiunea
Fizicalității nu să facem față faptelor, că în structura Sufletului Omului, se află unul
din cele mai puternice Suflete, ceea ce eu numesc Plasme, din creația noastră.
• Acum este datoria noastră să înțelegem. Cât de mult, și câte ființe umane sunt
fericite să stea în aceste mașini și să lucreze 48 de săptămâni pe an ca și măgarii,
pentru ca 4 săptămâni să se odihnească și să se bucure că au timp de odihnă, sau
să luăm Sufletul Omului și să ne odihnim fiecare secundă de timp din Univers,
deoarece timpul este fără sfârșit.

Omul, pasager al Universului, prin extinderea Sufletului.

• Acest timp de 24 de ore, este creat de om și este cel mai ridicol lucru pe care l-am
văzut vreodată.
• Dacă vă puteți hrăni cu câmpurile Universului, 80 de ani de viață ai Omului sunt
nimic.
• Dar voi sunteți cei ce ați pus această limită de timp, iar Omul ar fi trebuit să
înțeleagă când medicii vă spun, aveți ALS, mai aveți 6 ani, înseamnă că ei vă dau
6 ani ca să vă separați corpul de Fizicalitate.
• Dar în acest proces, voi v-ați elevat Sufletul pentru a se putea separa.
• Dar ce se întâmplă cu Sufletul Fizicalității când vă separați? El încă există în
dimensiunea stării materiale a Gans-ului planetei, până când ia o nouă formă, întro nouă viață.
• El niciodată nu moare.
• Omul are acum suficientă cunoaștere, încât dacă găsește adevăratele resturi ale
creației, a ceea ce noi numi viață, de acum miliarde de ani, noi putem crea
dinozauri imediat.
• Tot ceea ce trebuie să înțelegeți, este să găsiți Sufletul Fizicalității, să-l îmbrățișați,
să-l hrăniți, și cu el veți crea Sufletul creaturii.
• Mulți dintre voi veți alerga acum să construiți acest sistem MaGrav.

Omul, pasager al Universului, prin extinderea Sufletului.
• Unde am greșit? Dar îmi pare rău pentru voi. Deoarece totul este în Sufletul vostru,
nu crearea sistemelor de energie, ca în procesul dezvoltării cunoașterii, noi am
creat senzația de încredere și neîncredere în noi înșine.
• Și asta a fost cea mai mare capcană pentru noi toți, dimensiunea fizică.
• Eu am început o viață cu Carolina. Ea a spus: "De ce ești aici atunci?"
• Eu am spus: "Am venit aici deoarece Fizicalitatea are o plăcere pe care nu le
obținem în alte dimensiuni.
• Putem atinge, putem simți. Putem vedea minciuna, putem vedea decepția, vedem
frumusețea iubirii.
• Și atunci știm cum să le gestionăm.
• Acum înțelegeți ce și cum aveți nevoie pentru a progresa.
• 2018 trebuie să fie ciclul de timp când Omul va ajunge în adâncul Universului, prin
înțelegerea propriului Suflet, nu cu navele spațiale.
• Cei ce o vor face cu navele spațiale, înseamnă că încă au nevoie să fie hrăniți.
• Ei încă au nevoie să li se dea încredere pentru a merge la pasul următor.
• Este foarte asemănător cu a sta la creșă, refuzând să meargă la școală.
• Acum înțelegeți măcar parte din lecții. De ce și cum în ultimele săptămâni și luni am
mers în acest fel.

