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• Fiecare sfârșit este un NOU ÎNCEPUT
• Noi venim, suntem creați din razele din Centrul Universului, prin interacțiunea,
reducerea în intensitate, a câmpurilor.
• În ansamblul totalității expansiunii Universului, unele energii, unele câmpuri
dinamice s-au unit pe durata a miliarde de ani şi au condus la crearea a ceea ce noi
numim Soare.
• Aceleași proces se repetă din nou, deoarece acest Soare este la fel ca energia din
centrul Universului.
• Își radiază propriile câmpuri, iar prin interacțiune cu el însuși, cu propriile lui
câmpuri, duce la crearea planetelor.
• Prin interacțiunea câmpurilor Pământului cu mediul acestuia, prin răcire și prin
schimbul realizat cu intensitatea altor lucruri din mediul spațiului Sistemului Solar,
duce la crearea Omului, a Celulei, a Stării Materiale.
• Și astfel, câmpurile, prin unirea și încetinirea lor în anumite moduri, duc la crearea
unui alt Soare, pe care-l numim Sufletul Omului.
• Acesta este adevărul despre viață și crearea Omului.
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• Dar dacă Sufletul Omului poate înțelege și absorbi totalitatea a ceea ce are nevoie
și să fie corect în conduita lui, ar putea deveni Soarele.
• Apoi același Suflet are energie și poate absorbi din Sistemul Solar, din Galaxie şi va
putea deveni centrul Universului.
• Pe Pământ noi o numim ploaie, vine și se întoarce.
• În Sistemul Solar noi îl numim Sistem Planetar, provenim din raze, devenim planetă
și apoi ne întoarcem la Mama.
• Același lucru se întâmplă cu Galaxiile, cu Sistemele Solare, care sunt absorbite
înapoi și apoi expulzate din nou în Univers.
• Viața, cursul existenței în Univers este la fel, nu contează la ce schimbare sau în ce
măsură.
• Deci pentru ce se luptă Omul? De ce ne luptăm pentru ceva, care provine din
centrul Creației și se întoarce înapoi?
• Sufletul nostru, prin reducerea în intensitate, prin interacțiune cu Emoția
Câmpurilor mediului, duce la manifestarea existenței Omului.
• Dar odată ce este completă, mai are nevoie de aparență?
• Sau poate elibera ceea ce noi numim Sufletul Omului.
• Sufletul nostru este parte a procesului Creației.
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• Deoarece am văzut că Soarele devine Pământul și că Pământul devine Sufletul
Omului, care va fi destinul Sufletului Omului, când devine liber în momentul
desprinderii de fizicalitate?
• Va deveni un Soare pentru crearea unei alte vieți, sau a mai multor vieți, sau pentru
a corecta viața?
• Așa va fi și așa se întâmplă.
• Când creați un Suflet, care nu este corect și nu poate dărui, conduceți la crearea
următorului ciclu al creației, care a început într-un mod greșit, la intensitatea
greșită.
• Acesta este un lucru pe care Omul niciodată nu l-a înțeles.
• Voi deveniți Creatorii unui alt Univers, unui alt ciclu.
• Cum vreți să fie acel ciclu?
• Omul a gândit până acum: Acesta este sfârșitul, punctul final. Când mor totul s-a
terminat.
• Este o mare eroare, ca atunci când Soarele este distrus, nu mai rămâne nimic în
urma lui.
• Dar noi știm că parte din Soare devine parte a Galaxiei, că devine parte a noii vieți,
deci așa va fi și cu Sufletul Omului.
• Judecata Omului trebuie să fie conformă cu modul în care el vede viitorul pe care
Sufletul lui îl poate conduce.
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• Ziua Judecății este a Omului, nu în fața Creatorului, adică cum a gândit Sufletul meu
să fie și ce voi crea.
• Realitatea este foarte, foarte, foarte reală.
• Și aceasta este că, așa cum vedem că energia Galaxiei devine Soare, energia
Soarelui devine planeta Pământ, apoi energia Pământului devine Sufletul Omului, la
fel va fi cu Sufletul Omului, care este el însuși energie și va da naștere unui alt ciclu.
• Ne pasă de copii noștri, ce educație primesc, ce poartă, cât vor fi de fericiți, unde
dorm.
• Acum Omul trebuie să aibă grijă și să considere: Ce fel de viață va crea Sufletul
meu?
• Deoarece aceștia sunt copii Sufletului vostru.
• Așa cum am văzut, razele Soarelui au devenit planeta și cei 7 miliarde de copii ai ei.
• Câte miliarde și subdiviziuni, câte stări ale sub materiei fizicalității Omului, va crea
Sufletul vostru?
• Va fi Sufletul războiului și a conflictuluiși se vor ucide pentru totdeauna?
• Sau va fi Sufletul a să spunem, Sistemului Solar care este pașnic?
• Acesta este adevărul și realitatea despre Sufletul Omului.
• Ciclul practic pornește din momentul morții, nu se termină în momentul morții.
• Ce tip de viață vrea Omul să fie creată de către Sufletul lui?
• Aceasta este Ziua Judecății.
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• Până astăzi nu ați știut de asta, începând de astăzi știți.
• Sunteți responsabili pentru asta.
• Comportamentul vostru trebuie să fie de a vă eleva Sufletul, încât ceea ce voi
Creați, să rămână corect în comportamentul cetățenilor.
• Noi nu spunem povești, acesta este adevărul.
• Ciclul continuă.
• Este foarte interesant, cum omenirea, cunoscând aceste lucruri, le va gestiona.
• Îi vor fi necesare decenii Omului pentru a înțelege,apoi va înțelege că cei ce devin
unelte ale războiului, unelte ale conflictului, ei nu au nimic cu care să pornească,
trebuie să devină praf în Sistemul Solar al altora, până în ziua în care vor învăța mai
multe.
• Deoarece ei nu pot crea un nou ciclu prin propriul lor Suflet.
• Aceasta este elevarea Sufletului Omului, de a fi parte a creării unei vieți frumoase,
pentru ciclul următor.
• Dacă vă pasă de copii voștri, ca pe această planetă să aibă ce este mai bun,
adevărații voștri copii vor apărea din propriul vostru Suflet, în vremurile ce vor veni.
• Cum vreți să-i educați? Cum vreți să fie, când voi vă aflați în conflict cu voi înșivă și
sunteţi cauza unui atât de mult haos?
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• Acesta este Adevărul, iar Omului îi va trebui mult timp să înțeleagă că Sufletul
Omului este operatorul creării viitorului extins al Vieții Omului.
• Tot ceea ce este colectat de către Suflet, la sfârșit devine punctul lui de referință, a
propriei lui Creații, a propriei lui dimensiuni.
• Dar cel mai straniu lucru este că, ceea ce el creează din Sufletul lui, va deveni
Creatorul altor Suflete.
• Aceasta este frumusețea Creației și când este înțeleasă, se află că nu există limite.

