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Trebuie să înțelegeți că cea mai mare problemă cu această planetă a fost lipsa intelegerii că omul 
depinde de a mânca pe alții pentru a câștiga energie. De fapt, sufletul omului nu a fost ridicat la nivelul 
pentru a fi independent de unul singur, care nu are nevoie de manifestare fizică. În acest sens, în urmă 
cu câteva săptămâni am lansat baza pentru ca toate sufletele să fie aduse la acelasi nivel, in care nu au 
nevoie de extensia dependenței de mâncarea de pe această planetă. 

Ceea ce am explicat într-un mod foarte simplu este așa, revino la toate învățăturile mele. Ești ultimul 
bărbat în picioare și acesta este ultimul om în picioare, nimic nu poate fi mai adevărat decât acesta. Tu 
ești si dacă primești o Corona, poate te pot duce într-un spital primul, dar încetul cu încetul trebuie să 
mergi acasă, iar ceea ce faci acasă este ca ultimul om în picioare, dar există un alt punct cu toți cei care 
sunt ultimul om permanent. Nava noastră spațială plutește și nimeni nu știe ce om va sta în nava 
spațială a Pământului și viteza ei e dincolo de imaginația voastră, călătorește in această galaxie și 
sistem solar și se rotește în jurul său, dar nimeni nu știe în ce casă în care încăpere se permite sufletului 
fizicalitatii lui sa sufere din cauza neînțelegerilor din zilele următoare si a lipsei de energie ca aliment. 

Era nevoie și să-i aducem pe cei care înțeleg cunoașterea, la un nivel de înțelegere a nivelului 
sufletelor. Asta înseamnă că nu trebuie să ucizi și asta va pune ceea ce numesc cautatorii de  
cunoaștere , cu un pas înaintea planului de uciderea în masă a oamenilor, de către cei care 
intenționează să creeze o reducere si controlul populației și la rândul său, nu doar că am schimbat 
întreaga structură de conducere a guvernului, poziția financiară și dependența alimentară, în timp ce 
aducem o nouă dimensiune omului. Ca de obicei te-am plimbat prin ea (aceasta cunoastere) și în timp 
ce împins de Corona te-am plimbat prin eaiari acum îți voi explica într-un mod foarte simplu vrei să 
mănânci o altă carne sau vrei să hrănești sufletul omului care hrănește fizicalitatea și în conformitate cu 
aceasta se va adapta la fiecare virus ca suflet al omului ' 

 

Din fericire, mulți dintre voi au discutat, cumpărat, vândut, dar s-au împiedicat cu totul.  

V-am învățat două lucruri simple, dar a-ți ratat ca de obicei ceea ce v-am oferit. 
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  Aceasta este Cupă 2 și aceasta este Cupă 1. 

Într-o cupă 1, ți-am spus să pui tabla de zinc în cupa... 

  si o placă de cupru.... 

  În Cupa 2, v-am spus să puneți două plăci de cupru. 

  Vi s-a spus să le conectați într-un mod specific 

conexiunile dvs. 



   și vi s-a spus într-un mod specific să faceți conexiunile 

   1- Acum, așa cum v-am învățat, este sufletul omului 

 2- Si acesta este sufletul fizicalitatii omului.  Apoi, pentru 

cei care au înțeles cunoașterea, cele două suflete trebuie să lucreze în dimensiunea fizicalitatii. 

Apoi, odată ce le-ai umplut cu apa vieții, care este 90% 

din corpul omului, atunci pentru cei care au înțeles cunoștințele, cele două suflete trebuie să lucreze în 

dimensiunea fizicalitatiii. 

    cu sarea pe care ai adăugat-o pentru a menține 

salinitatea la nivelul de salinitate al omului. De 9, ...15 la sută, dar la un nivel corespunzător, astfel încât 

să înțelegi cât de simpla este  conexiunea. 



   Tu conectezi sufletele 

    și apoi conectezi fizicalitațile 

   și apoi cu o alta conexiune, le conectezi pe cele două. 

,,Acesta este corpul omului.” 

    În atâtea feluri v-am oferit libertatea, încât sufletul 

omului să interacționeze cu sufletul fizicalitatii omului și sufletul omului să rămână în întruchiparea 

manifestarii, 

 

Ca aceasta în totalitate, în legătură cu cele doua aspecte îl va proteja pe om de toate cele ce vor 

veni. 



 

Acesta este motivul pentru care v-am arătat cupele gemene. Acum înțelegeți motivul.V-am arătat 
paharul fizicalitatii pentru a vă proteja de virușii care ating partea fizică a țesutului muscular al omului ( 
cupa doi) și originalul pe care l-am oferit, cupa sufletului omului și acum înțelegeți exact unde stați / 
sunteti. 

Dacă omenirea devine mai intelegatoare cu sine însuși incât să înțeleagă asta, nu mai trebuie să 
fie hrănit. 

     Aceasta ar fi ocazia ca omul să locuiască printre cele 

doua cupe 

    că în procesul elevarii sufletului său aceasta va 

deveni mântuirea pentru fizicalitatea sa. 

    Atunci înțelegeți că nimeni nu va poate dicta vreodată. 

 



În funcție de raportul dintre băut și consum în ordinea corectă între 1 și 2, putem hrăni sufletul 
care poate alimenta fizicalitatea, în timp ce fizicalitatea se hrănește în Sine. 

Dacă înțelegeți acest proces, înseamnă că nu există calciu liber în structura care se hrănește, pe 
care virusul sa se poate atașa vreodată, in punctul cel mai slab din structura fizicalitații omului. 

Trebuie să hrănești cele două suflete care, în funcție de echilibru, pot avea grijă de fizicalitate, 
fără a ucide, fără concepție, și astfel vei supraviețui în spațiu. 

  Modul în care veți stabili acest lucru este foarte 

simplu.Puteți pune cât doriți din cupa doi 

     și puteți pune cât doriți din cupa unu. 

     Dacă înțelegeți Zincul 

    este la un nivel mai mare decât cuprul 

   In încercarea de a ajunge la el ( Zn ) creează un câmp 

prin care sistemul nervos și fizicalitatea omului vor fi hrănite din câmpurile Universului. 



Sufletul omului se va înălța astfel din modul în care animozitatea războiului și uciderea vor ieși din 
oameni și din relațiile de gândire și comportament. Atunci este responsabilitatea ta să faci același lucru 
în dimensiunile făpturilor lui Dumnezeu. Fie ei verticali sau orizontali. 

Este responsabilitatea celor pe care îi numim membrii Consiliului Universal și membrii Consiliului 
Pământului și, în special, șeful Fundației Keshe, în funcție de noul statut, deoarece știe să se asigure că 
această planetă rămâne în structura funcționării manifestarii și a vieții sigure.  

Că nimeni nu trebuie să ucidă, iar echilibrul în numar va ieși din nevoia naturală a mediului și nu prin 
uciderea prin decizia a unor maniaci. O combinație a sufletelor pentru confirmarea 
existenței. Dezvoltarea tehnologică, care implică cunoștințele omului, va intra într-o operațiune rapidă în 
săptămânile următoare. În multe feluri, dacă ca si Cautători ai Cunoasterii ai ales să fii aici, iar numărul 
vostru, potrivit traficului internațional, se ridică la aproximativ 200 și 250 de milioane. . 

 

Și, pentru ca sunteti doar 7 miliarde. Este, este foarte, foarte ușor ! 

Chiar dacă 100 de milioane dintre voi învațați, va trebui să învățați 70 de persoane în următoarele 7 zile, 
17 zile sau 27 de zile, după cum alegeți ? Ca nimeni să nu ucidă ! 

Aceasta este Cupa Omului, iar această Cupă, această structură, în ansamblu, este și va deveni extinsă 
de cunoașterea Căutătorilor de Cunoștințe și a umanității, la nivelul in care omul se va alimenta/ hranii 
de-a lungul Universului. Nu veți purta cu voi Cupe ale vieții, veți transporta Sisteme, care au fost testate 
complet în China, care va crea condiția câmpurilor, ce vor alimenta sufletul omului. 

 

După cum am spus, „Nu vom lua mâncare în Spațiu”.Pentru că, în realitate, nu trebuie decât să furnizăm 

energie direct în sufletul omului. 

Și, în sufletul celei mai mici părți a omului, chiar cel mai mic deget de la picior. 

 

Legea pe care trebuie să o urmezi în Spațiu, pe măsură ce vei deveni parte a Comunității 

Universale, este să alimentezi centrul. 

 



Și, în alimentarea centrului cu energie, 

 

tu dictezi extremitățile (extensiile). 

 

Și atunci, întregul sistem își va dicta forma. Dacă te uiți, aceasta este forma funcționării unui atom. Deci, 

nu faci nimic altceva. Acum, înțelegeți: „De ce intrăm în structura materiei și în crearea 

Universului. Structura materiei, este structura sufletului omului. Și structura Universului este dimensiunea 

fizicalității sale, care se manifestă pe Sine insusi !!!? 

     

Acum, veți vedea o nouă dimensiune în cele 3 cărți pe care le-ați citit.  

Aceasta este Cartea nr. 1 și aceasta este Cartea nr. 2 și 3. 

       

Iar aici, stai în Cartea nr. 2. 

Sau, dacă o înțelegeți altfel, aceasta este Cartea dvs. nr. 1 și aceasta este Cartea dvs. nr. 3 și aceasta 
este Cartea nr. 2. 



      Cei care merg așa, înțeleg lumea fizicalității. 

Cei care merg / se comporta astfel, înțeleg procesul de lucru al sufletului omului. V-am spus: „Voi 
schimba cursul umanității astăzi ! Și, pentru cei care au înțeles: „Ți-am înălțat sufletul și îți voi fi 
hrănit fizicalitatea. Nu ucide !!! 

Cunoașterea este pur și simplu ! In Câmpul pe care îl creați, în acest mediu, fiecare celulă spune ce are 
nevoie ?   Și, Universul va furniza. 

Pentru că, acesta este un capăt, iar celălalt capăt va fi găsit în Univers. 

La fel ca in aceste , 2 cupe. A trebuit să creștem salinitatea în ape, deoarece erai prea  independent ( 
neconstrins in fizicalitate). 

 

Acum, trebuie să înțelegeți, cea mai bună manifestare a câmpurilor și nu a materialelor ( din cupe). 

Pentru că, ceea ce vă va interesa, în realitate, este aceasta. 

 

Și nu ceea ce adunați ca ape, in manifestare în fiecare cupa și GANS-urile. Tu devii cel din mijloc, unde 

sufletul are energia, iar fizicitatea ia ce are nevoie. 

În combinația dintre funcționarea celor doua cupe, tu te duci la nivelul de materiale sub-sub-atomice, 
unde omul nu are nici un indiciu ? 

 



La materiale, care sunt necesare în dimensiunea spațială a funcționării.  Dincolo de imaginația 

omului de azi. 

O parte din acestea funcționează în sufletul tău și fizicalitatea ta. Dar nu ai fost niciodată conștient. Omul 

nu poate decât să confirme, să existe, în conformitate cu expansiunea cunoștințelor sale pentru a 

înțelege? Dacă omul nu ar fi cunoscut plutoniul, sau uraniul, prin educația și dezvoltarea sa și 

înțelegerea structurii atomice a materialelor, omul nu l-ar fi găsit niciodată în corpul său. Trebuie să vă 

dați seama că fiecare element de pe fiecare planetă trebuie să existe și să devină parte a structurii vieții 

sale naturale. Fie că trăim, fie că facem parte din funcționarea câmpului său gravitațional sau magnetic, 

ca gravitație sau inerție. 

Prin urmare, veți înțelege că, există viață în fiecare colț al acestui Univers, indiferent de vizibilitate, 
sentiment, atingere, observarea existenței fluxului de câmp. Nu există spații, în intervalul Unicos, unde 
nu există viata. Este responsabilitatea omului să se asigure că nu calcă pe el ( alta viata). Nimic din asta 
! Să le călcăm fără să știm, nu este o scuză pentru a face acest lucru! Dar înseamnă că trebuie să fii 
conștient și, într-un fel, „Gândește-te înainte de a te mișca, înainte de a face un alt pas,„ Unde 
pășesc? ” 

În atâtea feluri, v-am arătat calea. Am adus sufletul omului la echilibru, pentru ceea ce această planetă 
nu a putut aduce la echilibru, timp de milioane de ani. Înseamnă că toți începeți cu aceeași plasmă ( de 
la acelasi nivel). Înseamnă că sufletele voastre au devenit egale și nu sunt diferite de celelalte, în forță și 
în procesul de înțelegere a adevărului. Odată cu înființarea „Cupei nr. 1”, așa cum o numiți, v-am oferit 
platforma de a deveni independent prin munca proprie, de dimensiunile fizice ale acestei planete. Și, în 
acest proces, cu Cupa 2, am susținut sufletul fizicaliatatii tale. Și, în atâtea feluri, am eliberat omul de 
cătușele acestei planete. Și, ceea ce a greșit, în construcția esențială a operei sale, în sanctuarele 
interioare ale funcționării sale. 

Acum, alegerea este a ta? Stăm și schimbăm cursul umanității, într-un mod pașnic? Sau, permitem 
acestor lupi să își desfășoare actele lor ? Dar, în atâtea feluri, a trebuit să ajungem la acest punct, încât 
toată structura trecutului se va destrăma. Să înceapă noul ciclu al vieții pe această planetă. În 
următoarele zile, fiecare națiune de pe această planetă, fiecare bărbat și femeie, va începe să facă Cupa 
Omului ( Cupa 3). Și, în acest proces, va lua o presiune uriașă de pe umerii acestei planete. Nu trebuie 
să recoltăm. Nu trebuie să murim de foame. Nu trebuie să suferim de boli incurabile, iar de acum 
cancerul va fi în cărțile de istorie ale vieții omului. 

În mai multe moduri, cum am spus, „Unitățile de îmbunătățire devin sistemul pentru Univers”, iar în acest 
proces vă învățăm mai mult. Nu uita un lucru, „Eu sunt mesia, nu numai pentru sufletul meu, dar de data 
aceasta pentru umanitate și neamul uman. Vă eliberez de rușine și de ceea ce a-ti facut din voi insiva( 
starea in care a-ti ajuns). Și, a-ti adus omenirea în etapa de astăzi. Toate ultimele tehnologii sunt 
întemeiate și cele mai avansate tehnologii nu valorează nimic, deoarece națiunile nu le pot susține. 

Ceea ce a fost scris în Vechiul Testament, nu a fost despre acel moment, ci despre astăzi, ceea ce se 
întâmplă acum cu umanitatea. Omul acela va ajunge la un nou început. Dar trebuie să înțelegeți un 
punct și aceasta este condiția in care veți primi darul vieții de la Cupa Omului ?  

Și, ca, „Omul nu se va angaja niciodată în uciderea altuia”. Dacă sufletul tău nu se angajează, vei afla că 
Cupa nu funcționează. Pentru că, în cadrul structurii ascunse a acestuia, acesta  este Tratatul Mondial 
de Pace, semnat de sufletul omului, în acceptare deplina ( constienta sau inconstienta). 

Cei dintre voi care vor face cupa și nu văd rezultate, înseamnă că sufletul vostru are întrebări pe care le 
pune pentru sine insusi. Și, în atâtea feluri, cei care fac Cupe și nu văd rezultate ? Ce înseamnă aceasta 
pentru om, că sufletul tau fost mereu limpede / curat ?. Astfel nu are nevoie de materie pentru a-și 
confirma libertatea. Nu căutați gansul din partea de jos !? Priviți câmpurile energetice din Sufletul 
Sistemului !? V-am spus acest lucru de săptămâni și săptămâni: „ Voi căutați starea materiala, iar Eu 
caut câmpurile. ” (pauză) 

Vom merge totuși la bănci, și tot vom conduce fabricile și tot vom face mobilierul. Am mai putea fi 
plătiti? Dar, tot așa suntem fericiți, si o facem pentru că ne oferă o nouă dimensiune a plăcerii. În 
următoarele 12 luni, omul va intra într-o dezvoltare rapidă a Tehnologiei Spațiale, pentru ca omenirea sa 
inceapa călătoria în spațiul profund. În următoarele 12 luni vom schimba cursul umanității. Întrucât nu 
mai există fonduri pentru a conduce companiile de război, pentru a dezvolta arme și apărare, vor angaja 
aceiași oameni de știință pentru a dezvolta noi tehnologii spațiale. Acest lucru va aduce confort omului, 
pentru a se bucura de întinderea Universului pentru cei care decid calea fizicalitatii. 

Nu uita, durata de viață de pe această planetă, de astăzi, a devenit nelimitată, dacă ai înțeles modul de 
lucru al Cupei Omului. Încercați să înțelegeți cunoștințele Cupei? Și încearcă să nu  doar copiezi Cupa 
Omului. Apoi, nu ai nevoie de o cupă pentru a supraviețui în mediul Universului, deoarece nu îți poti 
aduce apă în fiecare colț al Universului. Sufletele care se ridică la un alt  nivel, înțelegând adevărata 



cunoaștere, nu vor avea nevoie de navă spațială. Cadoul respectiv a fost acordat unuia și apoi celui de-
al doilea om în ultimele zile. Sufletele alea sunt sacrosante și rămân la distanță de toate. Este privilegiul 
nostru să dăm, să dăruim un astfel de cadou și avem aceasta, pentru cei care servesc Fundația, să 
slujim umanității. 

În timp, îi veți cunoaște pe cei doi, deoarece cei doi au fost deja informați despre poziția lor. După 
cum am spus, atunci când am înființat Consiliul Universal, „Membrii Consiliului ar trebui să fie 
cunoscuți prin strălucirea sufletelor lor, și nu prin e-mailurile lor sau prin titlurile lor.”„În 
luminozitate”, înseamnă a darui. Și, în atâtea feluri, cu cât este mai luminos Soarele, ca cel mai 
mare dăruitor, iubitul. Când îți spun: „Te iubesc” înseamnă că îți ofer tot ce am. Și, să vedem, câți 
dintre voi vor iubi omenirea? Și atunci, va veni testul cel mai mare, atunci când iubești 
Comunitatea Universală. 

Încercați să înțelegeți, într-un mod simplu, încercați treptat să înlocuiți cu energiile Cupei Omului, în 
consumul de hrană și în a nu ucide. Treptat, încearcă să aduci echilibru între tine și mediul tău. Nu 
contează oriunde locuiești. Și, în cazul în care sunt membri ai acelui Consiliu universal, cu excepția a 2, 
care trebuie să plece, întrucât sufletul nu poartă conduita a ceea ce este stabilit pentru Consiliu. Această 
planetă va străluci într-un mod diferit în Comunitatea Universală. Într-un fel, dacă umanitatea 
funcționează în direcția pe care am stabilit-o, Pământul va deveni o stea strălucitoare. Chiar mai mare 
decât Soarele însuși. 

Înțelegeți un limbaj simplu și acel limbaj este „Limba sufletului”. Nu vocea, viziunea și celelalte, cu care 
omul s-a ocupat-o pe sine în timpul care a trecut. Iubirea prin suflet, face copiii printre sufletul 
omului, pentru a putea dura durata Universului. Întrucât fizicalitatea omului este vulnerabilă la toate 
schimbările, în fiecare colț, așa cum am văzut cu Corona. Corona înseamnă coroana, iar acesta a fost 
cel al virusului Corona cu care trebuia să se ocupe, pentru a găsi coroana propriei sale libertăți. 

Nu am adus-o noi ! Știam de acele suflete în fundal, care au așteptat să o facă. Pentru a crea o condiție 
de mai mult război și mai multă animozitate. Și, a trebuit să le eliminăm de la toate finanțele. Nu uitați, eu 
sunt stăpânul, l-am testat și a funcționat ! În condițiile Irlandei de Nord, împreună cu guvernul britanic, 
am scurs activele IRA și ale loialiștilor, de la combustibilul pe care îl transportau, de la orice altceva pe 
care ar putea pune mâna. Când nu existau puteri financiare, am obținut ceea ce ne-am dorit și am reușit 
să instituim un război de 300 de ani în Pacea, pe teritoriul Irlandei de Nord al Regatului Unit. În trecutul 
meu, documentele vor fi lansate, pentru a arăta eficiența în care am fost implicați în ea,Pacea din  
Irlanda de Nord. 

Același sistem a fost creat pentru a epuiza bunurile Illuminati, care este Elita, cele mai bogate familii cu 
influență politică și oameni de pe această planetă, fără ca ei să știe în ultimele luni. Pagubele aduse 
familiei Rothschild sunt dincolo de imaginația lor ! Toate investițiile de active din China au fost vândute 
pentru bani. Și, în atâtea feluri, au crezut că ar putea controla China, dar au pierdut-o. În același timp, 
familiile care controlează cerealele, vor afla că omul nu are nevoie să mănânce. Și, boabele lor vor 
putrezi în incinta depozitelor lor. 

Am invatat un lucru din Primul Război Mondial, de data aceasta nu vom lăsa să se întâmple! Cei dintre 
voi care nu știu, i-am explicat într-un mod foarte apropiat Comunității iraniene în ultima Predare. Mergeți 
și căutați cărțile, înțelegeți un lucru: „În timpul celui de-al Doilea Război Mondial nu s-a întâmplat prea 
mult Iranului, în multe feluri. Dar, în primul război mondial și după aceea, Iranul a pierdut  de la aproape 
o treime, la jumătate din populația sa, prin mâna guvernului britanic. Ei doreau statele bogate în petrol 
din Sud. Au adus ciumă și au ars câmpurile, că peste 15 milioane de iranieni au murit de foame.acum 
100 de ani. 

Și, de data aceasta, planul a fost același ! De catre cei care controlează cerealele. Și acesta este motivul 
pentru care am lansat Cupa Vietii , „Omul nu are nevoie de cereale!” De data aceasta, cei dintre voi, 
care ați folosit linia controlului alimentar, acum sângerați până la moartea propriei fizicaliatati, în răul și 
durerea pe care ați adus-o umanității.  

Cei care mor în Italia sunt responsabilitatea ta,  Gates ! Aceștia mor ohhh, în Franța, China, Iran și restul 
lumii, cu această boală planificată pentru a aduce control, la fel ca 9/11, s-a declanșat asupra ta pentru a 
pune sfârșitul asupra ta. Ne-am uitat și ne-am ocupat din timp. Vă lăsăm să vă ardeți singuri, atunci nu 
puteti da vina pe nimeni ! Dacă o facem, devenim Sepah( armata) și dușmani. Când o faci, este propria 
ta prostie și lăcomie! 

V-am spus, „Predarea de astăzi va fi un moment de cotitură”, iar acel moment a  sosit ! Și, promit, când 
vine vorba de hrănirea omului, vom stabili comanda care trebuie făcută! Acum ai! În atâtea moduri, mulți 
dintre voi care știu și învatati cum să folositi această Cupă și combinația dintre aceasta doua în ordinea 
corectă. 



În atâtea feluri, vedeti acei oameni care pot merge în apele înghețate ale lacurilor siberiene și să înoate 
fără probleme, la fel pe caldura? Și, îi vezi pe cei care trăiesc în căldura deșerturilor, ca nomazi, de 
secole? Căldura, temperatura, nu vor fi grija ta! Înțelegeți știința lucrării sufletului vostru. Și înțelegeți, 
câmpurile pe care le creează, pentru a vă menține fizicul cald, la temperatură, care este plăcuta voua? 

Ai nevoie de încălzire? Ai nevoie să arzi și să distrugi atât de mult pentru a încălzi mobilierul, tavanul și 
peretele casei tale? Sau este suficient de bun pentru tine, încât să rămâi drăguț și confortabil, în 
structura ta fizică? Când înțelegi poziția sufletului tău și funcționarea fizicalității tale, în dimensiunea 
sufletului fizicalității. Criza ta energetică este rezolvată! Nu trebuie să gătești! Nu trebuie să mănânci! 

Și, dacă înțelegeți dimensiunea totalității, a ceea ce numiți, „Esența dimensiunii viziunii sufletului”, aveți 
nevoie de lumină pe străzi? Cu această Cupă a Omului am ridicat sufletul omului. Acum, joacă-te cu el și 
bucură-te de noua libertate! Dar învață cum! Mulți dintre voi îsi vor pierde lumina, deoarece unele dintre 
obiceiurile omului vor veni din dimensiunea fizicalității, pentru a juca jocul cu dimensiunea sufletului 
omului. Și, acesta este timpul pe care îl pierzi, vei pierde cu siguranță dimensiunea fizicalității și a 
sufletului. Apoi, devii acel aliment, din poziția virusului, în gans, încât devine aliment pentru ceilalți. Ești o 
energie gratuită! 

Nu credeți că trebuie sa faceți totul bine și vedeți totul bine? Deoarece acum, pe măsură ce am eliberat 
cunoștințele, este responsabilitatea ta să fii corect cu tine însuți. Sunt un ,, iubit,¨” dar dragostea mea 
pentru neamul uman s-a extins până la punct, că dimensiunea fizică a acesteia are mai multă plăcere 
decât sufletul dimensiunii omului de a-l iubi. Acum, ridic dimensiunea fizicalității tale până la punctul în 
care numai tu vei decide: „Punctul morții sale?” Minte-ma? Să înțeleg că Trișezi? Să înțeleg că Furi ? Să 
înțeleg că ...! Doar o cale este rămasă: „Daruiesti și trăiești printr-o conduită potrivită”. 

Eu, ca Univers, și tu ca om. Acesta a fost singurul mod în care am putut, să aducem acest potențial de 
distrugere și ucidere pe această planetă, după mii și mii de ani. Pentru a aduce omul educat să înțeleagă 
și să distrugă structura pe care o construiește, toate acestea, în trecut, l-au adus pe om în acest 
punct. De acum înainte, această planetă va deveni o planetă pașnică! De acum înainte, nu va exista 
animozitate și război. De acum încolo, cerul promis va fi pe această planetă, așa cum am promis. Pe 
măsură ce omul va crea pentru a face plăcere celorlalte suflete, pentru a se acomoda cu celelalte 
suflete, nu pentru a fi într-o poziție mai bună decât ei. Și asta, va aduce poziția unui confort și plăcerea 
de a trăi. 

În multe feluri, dacă asculți una dintre înregistrări, am spus: „Ziua Judecății va veni, nu i-a mult timp. Dar, 

prin maturitatea înțelegerii. ” Și, azi a sosit acea maturitate a înțelegerii și a timpului. Acum, toți jocam la 

același nivel. Acum, toți jucam din aceeași forță a sufletului. Nu-i poți blama pe strămoșii tăi, nici pe 

Hristos, nici pe Mohamed, nici pe Moise, nici pe altcineva! Pentru că acum, toți sunteți la fel cu o ardezie 

curată, cu o foaie curată pentru sufletele voastre. (pauză) 

• Această pagină a fost modificată ultima dată la 7 aprilie 2020, la 14:29 
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