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ESUMO:
O Homem não Precisa mais Comer os
Outros:
De uma forma muito simples, estou levando
os ensinamentos a um novo nível, e os Buscadores
de Conhecimento (BC) que o entendem, vão leválo ao seu objetivo final no momento certo. O
maior problema com este planeta tem sido a sua
falta (de energia), e isto tem tornado o homem
dependente de comer os outros para ganhar
energia. Na verdade, a alma do homem (ADH) não
foi levada ao nível de ser independente e por conta
própria, onde ela não precisa da sanguessuga
da sua fisicalidade. Para este efeito, há algumas
semanas liberei uma base (de conhecimento), para
que todas as almas fossem niveladas, e que não
precisassem da extensão, para serem dependentes
da comida deste planeta. Expliquei isto de uma
forma muito simples, se você voltar a todos os
meus ensinamentos, onde eu disse: “você é o
último homem de pé”. Esta é a nossa situação agora
mesmo, hoje. És tu. Não pode ser mais verdadeiro

do que isto. Se você pegar o Coronavirus, e depois
for ao hospital, talvez eles possam ajudá-lo a
superar a primeira infecção, mas logo você terá que
voltar para casa. É em casa, quando o vírus mutante
voltar, que você será, “o último homem de pé”. Mas
há um outro ponto para todos aqueles que são,
o “último homem de pé”, na nossa nave espacial
chamada Terra, que está flutuando no espaço, e
ninguém sabe, qual homem ficará de pé. Enquanto
viajamos a velocidades além da nossa imaginação
através deste sistema solar e galáxia, nós também
estamos girando em torno de nós mesmos. Nos
próximos dias, ninguém saberá em qual casa,
ou qual quarto, ou qual alma está permitindo
que sua fisicalidade sofra, devido à sua falta de
compreensão, por não ter energia suficiente, o
que chamamos de comida. Havia necessidade de
levar aqueles que entendem o conhecimento, a um
nível (superior) de compreensão, para que houvesse
um nivelamento das almas. Isto significa que não
é preciso matar. Isto também irá, colocar o BC um
passo à frente do assassinato em massa planejado
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de pessoas, por aqueles que planejaram criar uma redução
controlada da população.
Alimentando-se através da ADH:
De uma vez só, não só mudamos toda a estrutura de
governo, liderança, posição financeira e dependência
alimentar deste planeta, mas ao mesmo tempo trouxemos
uma nova dimensão ao homem. Como sempre, eu
o acompanhei, e nós o falamos sobre isto, como o
Coronavírus o impulsionou. Agora vou explicar-vos de
uma forma muito simples. Queres comer carne de outro
ser, ou queres alimentar a ADH, que ela irá alimentar a
fisicalidade, e de acordo com isso, irá ajustar-se a cada
vírus, pois a alma do vírus do Homem é muito rara. A alma
da fisicalidade (ADF) precisa de ser suportada.
O Ensinamento do “Copo do Homem”:
Ensinei-te 2 coisas simples, mas como de costume,
perdeste-as. O Sr. Keshe desenha 2 copos um ao lado
do outro na tela. Ensinei-te a colocar um fio Nano (N)
revestido de Cu enrolado no centro de cada Copo. O copo
da direita é o copo nº 1 (ADH), e o da esquerda é o copo nº
2 (ADF). No Copo 1, eu disse-lhe para colocar uma placa
de Zn no lado interior e uma placa Cu no lado exterior.
No Copo 2, eu ensinei-te a colocar 2 placas de Cu no lado
interior e no lado exterior, e foi-te dito para ligares elas de
uma forma específica.
Conexões para o Copo do Homem:
Agora neste ensinamento, o Copo 1 é a ADH e o Copo
2 é a ADF. Para aqueles de vocês que entenderam o
conhecimento, as duas almas têm que trabalhar dentro
da dimensão da fisicalidade. Então vocês as enchem com
a água da vida, que é 90% do corpo do homem, e então
adicionam o sal para manter o nível da salinidade do
homem, não a 15%, como fizeram com os outros Copos,
mas a um nível apropriado, que vocês decidem dentro de
vocês o quanto tem que ser. As conexões são simples, você
liga as duas almas juntas através das bobinas de Nano, e
você liga as duas fisicalidades juntas através dos estados
de matéria da placa Zn/Cu e da placa Cu/Cu. Depois, de
uma vez só, você conecta os dois grupos juntos, através
de um conector curto do conjunto Nano para o conjunto
de metais em estado material. Este é o corpo do homem.
“De tantas maneiras, nós lhe demos a liberdade, que a
ADH vai interagir com a ADF do homem. E a ADH fica
dentro do corpo da operação (desenha um anel ao redor
da placa de Zn), que no total, em conexão com os dois
(desenha uma linha ligando-o ao Copo 2 e um círculo ao
redor dos dois Copos), protegerá o homem de tudo o que
está por vir. Esta é a razão pela qual mostramos o Copo
(Duplo) Gêmeo, agora você entende a razão. Mostramos-

te o Copo da fisicalidade, para te proteger dos vírus que
tocam na parte física dos tecidos musculares do homem,
e na original demos-te o Copo da ADH. Agora você
entende exatamente onde você se situa”.
Como Usar para a Elevação da Alma e Alimentação:
Se a humanidade pode entender isto e se se tornar gentil
para si mesmo, então não precisa de ser alimentada. Ele
desenha a figura de um homem entre os dois Copos, e
pergunta: “seria a oportunidade para o homem residir
entre os dois Copos? Que no processo, a elevação de
sua alma se tornará a salvação para a sua fisicalidade.
Então você entenderá, ninguém jamais poderá ditar.”
Dependendo da proporção de bebida e consumo, na
ordem certa, entre o Copo 1 e o Copo 2, você pode
alimentar a alma, que poderá alimentar a fisicalidade,
enquanto a fisicalidade se alimenta e se controla. Se você
entender este processo, significa que não há Cálcio livre,
dentro da estrutura (corporal) de alimentação. Portanto,
o vírus nunca pode se ligar a nenhum dos pontos mais
fracos da estrutura da fisicalidade do homem. Você precisa
alimentar as duas almas em uma operação equilibrada,
para que elas possam cuidar da fisicalidade sem matar ou
consumir, e é assim que você vai sobreviver no espaço.
A forma como vais estabelecer isto é muito simples,
podes colocar o quanto quiseres de água de Gans, como
quiseres, a partir do Copo 2 (Cu), nos dedos dos pés (ele
falou dos dedos menores), e podes colocar o quanto de
água de Gans, como quiseres, a partir do Copo 1 (Zn), na
cabeça. Se você entender, o Zn é mais elevado que o Cu,
e ao tentar alcançá-lo, ele cria um campo, então o sistema
nervoso e a fisicalidade do homem, serão alimentados a
partir dos campos do universo.
Faça o mesmo para as “Criaturas de Deus”:
Deste modo, a alma do homem elevar-se-á e a animosidade
da guerra e da matança, sairá do seu pensamento e
comportamento. É sua responsabilidade, fazer o mesmo
na dimensão das “criaturas de Deus”, seja para as pessoas
verticais ou horizontais. É responsabilidade dos membros
do Conselho Universal (CU), e do Conselho da Terra (CT),
e especialmente do chefe da FK, de acordo com seu
novo status, como ela sabe, assegurar que este planeta
permaneça dentro da estrutura de operação segura para
a vida, para que ninguém precise matar. Os números
da população vão se equilibrar através da necessidade
natural do meio ambiente, e não por matança ou pela
decisão de alguns maníacos. “Acomodação das almas,
para a confirmação da existência.”
Nas próximas semanas, o desenvolvimento tecnológico
no movimento do conhecimento do homem, vai entrar
numa velocidade de operação rápida. “De tantas maneiras,
se como BC, vocês escolheram estar aqui, e seus números
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estão de acordo com os tráfegos internacionais, em torno
de 200 a 250 milhões, e como há apenas 7 bilhões de
vocês, é muito fácil, mesmo que 100 milhões de vocês
ensinem, então cada um de vocês precisa ensinar 70
pessoas, nos próximos 7 dias, ou 17 dias, ou 27 dias, vocês
escolhem, que ninguém matará”.
Para Viajar no Espaço:
Este é o “Copo do Homem”, e este Copo, e esta estrutura,
como um todo é, e será expandida, pelo conhecimento
dos BC e da humanidade, até ao nível que o homem
se alimentará por todo o universo. Você não carregará
Copos da Vida, mas usará sistemas, que foram totalmente
testados na China, que criam a condição dos campos,
que alimentarão a ADH. Como eu disse, não vamos levar
comida para o espaço, porque na realidade só precisamos
fornecer energia diretamente para a ADH, e na alma da
parte mais pequena do homem, o seu menor dedo do pé.
Lei da Comunidade Universal:
A lei que você tem que seguir no espaço, ao tornarse parte da Comunidade Universal (CU), é alimentar o
centro, e ao alimentar o centro com energia, você dita
as extremidades (desenha um ponto preto maior e um
ponto vermelho menor com círculo ao redor deles).
Então o sistema inteiro ditará sua forma. Se você olhar,
esta é a forma da operação de um átomo. Então você
não faz nada diferente. Agora você entende porque
nós entramos na estrutura da matéria, e na criação do
universo. A estrutura da matéria é a estrutura da ADH, e
a estrutura do universo, é a dimensão da sua fisicalidade,
como ela beneficia a alma.
Nova Dimensão para 3 Livros:
Agora você verá uma nova dimensão nos 3 livros do Sr.
Keshe, que você leu. O ponto preto maior é o livro # 1
e o ponto vermelho menor é o livro # 2 e # 3, e onde
aqui, a linha entre os pontos preto e vermelho, estamos
assentados no livro # 2.
Ou se você entender da outra maneira, o ponto vermelho
é o livro 1, e o ponto preto é o livro 3, e a linha entre
os pontos é o livro 2. Aqueles de vocês que seguem o
caminho da primeira descrição, entendem o mundo da
fisicalidade. E aqueles que seguem o caminho da segunda
descrição, entendem o processo do trabalho da ADH.
Hoje Eu Mudei o Curso da Humanidade:
Eu disse-vos, eu mudaria o curso da humanidade hoje,
e para aqueles que compreenderam, eu elevei a vossa
alma e alimentei a vossa fisicalidade... “Não matarás.” O
conhecimento é simples, no campo que você cria dentro
do ambiente do seu corpo, cada célula diz o que precisa,
e o universo deve suprir, porque o (corpo) está em um

extremo, e o outro extremo será encontrado no universo.
Os Campos Entre os Copos:
É o mesmo que com estes dois Copos. Tivemos que
aumentar a salinidade nas águas, pois você era
independente. Agora você tem que entender, e ele
desenha uma espiral de campos entre os dois Copos. Na
realidade, o que lhe interessa, é a produção dos campos
entre os dois Copos, e não os materiais que reúne
como águas e Gans. Você se torna aquele que está no
meio, onde a alma tem a energia, e a fisicalidade tem a
necessidade. Na combinação da operação dos dois, você
vai para materiais subatômicos, sobre os quais o homem
não tem a mínima idéia. Esses materiais são necessários
na dimensão espacial da operação, que está além da
imaginação do homem, hoje. Parte destes materiais
operam dentro da sua alma e da sua fisicalidade, mas
você nunca teve consciência disso.
A Vida Existe em Todos os Lugares:
O homem só pode confirmar e existir, de acordo com o
que o seu conhecimento e compreensão se estende. Se o
homem não soubesse de Plutônio ou Urânio através do seu
desenvolvimento, educação e compreensão da estrutura
atômica e dos materiais, nunca o teria encontrado. Você
tem que perceber que cada elemento em cada planeta,
tem que existir e tornar-se parte da estrutura da sua vida
natural, seja ele vivo ou como parte da operação do seu
campo MG, como a gravidade ou a Inércia. Portanto, há
vida em cada canto deste universo, independentemente
de sua visibilidade, sentimento, toque ou observação da
existência do fluxo do campo. Não há espaços no espaço
do Unicos em que a vida não exista. É responsabilidade
do homem certificar-se de não pisar em nada disso. Pisar,
inconscientemente, não é uma desculpa para fazê-lo,
mas sim, significa que você tem que se tornar consciente.
De certa forma, pense antes de se mexer. Pergunte a si
mesmo antes de dar outro passo, em que estou a pisar.
Todas as Almas se Tornaram Iguais em Força e
Compreensão:
De tantas maneiras, eu mostrei-te o caminho. Eu trouxe
a ADH em equilíbrio, algo que este planeta não pode
fazer em milhões de anos. Isso significa que todos vocês
começam na mesma plataforma. Significa que as vossas
almas se tornaram iguais, e não há diferença entre vós,
em força, e no processo de compreender a verdade.
Tornando-se Independentes deste Planeta:
Quando estabeleci o Copo 1, como vocês o chamam,
dei-vos a plataforma para se tornarem independentes,
através do vosso próprio trabalho, das dimensões
físicas deste planeta. No processo do Copo 2, eu apoiei
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a alma da sua fisicalidade. De tantas maneiras, libertei
o homem dos grilhões deste planeta, e o que estava
errado na construção essencial do seu trabalho, dentro
dos santuários internos do seu funcionamento. Agora a
escolha é sua. Nós nos levantamos e mudamos o curso
da humanidade de forma pacífica, ou permitimos que
estes lobos realizem seus atos. Mas de tantas maneiras,
tivemos que chegar a este ponto, que toda a estrutura
do passado se desfaria, para que um novo ciclo de vida,
pudesse começar neste planeta.
O Messias e o Novo Começo:
Nos próximos dias, todos os homens e mulheres, de todas
as nações deste planeta, vão começar a fazer o “Copo
do Homem”. Nesse processo, vai ser tirado uma enorme
carga dos ombros deste planeta. Não precisamos colher,
e não precisamos morrer de fome. Não precisamos sofrer
de doenças incuráveis, e o câncer estará nos livros de
história da vida do homem. De tantas maneiras, como
dissemos, as Unidades de Aprimoramento (UA) tornarse-ão os sistemas para o universo, e nesse processo
vamos ensinar-vos mais. Não se esqueça de uma coisa, eu
sou o Messias, não só para a minha alma, mas desta vez
para a humanidade e para a raça humana. Eu vos liberto
da vergonha e dos grilhões que trouxestes sobre vós,
quando trouxestes a humanidade para o estágio em que
ela se encontra hoje. Todas as vossas últimas tecnologias
estão fundadas e não podem ajudar-vos, e as tecnologias
mais avançadas não valem nada, porque as nações não
as podem apoiar. O que foi escrito no Antigo Testamento,
não era sobre aquele tempo, mas sobre o que está
acontecendo com a humanidade hoje. Aquele homem
chegará a um novo começo.
Uma Condição para Usar o Copo:
Há um ponto que tens de compreender, há uma condição,
para receberes o dom da vida do Copo do Homem, e é
que o homem nunca se envolverá em matar outro. Se a
sua alma não se comprometer, então você vai descobrir
que o Copo não funciona, porque dentro da estrutura
oculta dele, ao aceitar o Copo, o “Tratado de Paz Mundial”
foi assinado pela ADH. Aqueles de vocês que farão o Copo
e não verão resultados, isso significa que a sua alma tem
perguntas a fazer a si mesma, ou significa que a sua alma
sempre foi clara, e que não precisa do estado da matéria
para confirmar a sua liberdade. Não procure os Gans no
fundo do Copo, mas sim os campos de energia dentro da
alma do sistema. Isto é o que eu tenho dito a vocês por
semanas e semanas. Tu procuras o estado da matéria, e eu
procuro os campos. Ainda vamos aos bancos, fazemos as
fábricas, fazemos os móveis, e ainda podemos ser pagos,
mas como estamos felizes, fazemos isso porque nos dá
uma nova dimensão de prazer.

Próximos 12 Meses - Desenvolvimento Rápido em
Tecnologias Espaciais
Nos próximos 12 meses o homem entrará numa fase de
rápido desenvolvimento em tecnologias espaciais para
abrir espaço à humanidade e para viagens ao espaço
profundo. Nos próximos 12 meses, vamos mudar o
curso da humanidade. Como não há mais fundos para
gerir a economia de guerra, ou para desenvolver armas
e tecnologias de defesa. Empregaremos os mesmos
cientistas para desenvolver novas tecnologias espaciais,
que trarão conforto ao homem e para poder desfrutar dos
espaços do universo. Isto é para aqueles que decidirem
tomar o caminho físico. Não se esqueça que a vida neste
planeta, a partir de hoje, tornou-se ilimitada. Se você
entendeu o trabalho do Copo do Homem, agora tente
entender o conhecimento por trás dele e não apenas
copiá-lo, então você não precisa do Copo para sobreviver
nos espaços do universo, pois eu não posso te dar água
em cada canto.
Duas Almas na Terra Receberam o Verdadeiro
Conhecimento:
As almas que se elevam ao nível de compreensão do
verdadeiro conhecimento, não precisarão de uma nave
espacial. Este dom foi concedido a uma, e depois a uma
segunda, nos últimos dias. Estas almas são sacrossantas, e
ficam livres de tudo. É nosso privilégio dar tal dom, e nós
o temos dado àqueles que servem a FK e assim servem
a humanidade. Com o tempo, vocês virão a conhecer as
duas, como já lhes foi dito sobre a sua posição. Quando
estabelecemos o Conselho Universal, era nosso ideal
que os membros do Conselho fossem conhecidos pelo
brilho de suas almas, e não pelos seus e-mails, ou seus
títulos. O brilho significa dar. De tantas maneiras, quanto
mais brilhante o sol, maior é o doador, ou o amante.
Quando eu te digo: “Eu te amo”, significa que te dou tudo
o que tenho. Vamos ver quantos de vocês vão amar a
humanidade. Então o maior teste virá quando amarem a
Comunidade Universal.
A Terra pode tornar-se uma Estrela Brilhante mais
brilhante do que o Sol:
Gradualmente, e de uma forma simples, e através da
compreensão, tente substituir o consumo da comida e da
matança, com as energias do Copo do Homem. E tente
trazer o equilíbrio entre você e seu ambiente, não importa
onde você vive. Se os membros do Conselho Universal
(fizerem isso), exceto os dois que têm que sair, pois suas
almas não carregam a conduta do que foi estabelecido
pelo Conselho, este planeta vai brilhar de uma maneira
diferente na Comunidade Universal. De certa forma, se a
humanidade trabalhar na direção que nós estabelecemos,
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a Terra se tornará uma estrela brilhante, ainda maior do
que o próprio Sol. Entenda numa linguagem simples da
alma, e não a voz, a visão e as outras, que o homem se
ocupou nos tempos passados. Amar através da alma,
fazer as crianças através da ADH, que elas possam durar
a extensão do universo, pois a fisicalidade do homem é
vulnerável a todas as mudanças em cada canto, como
vimos com o Coronavírus. Corona significa a coroa, e
este foi o vírus da “coroa” com que o homem teve de lidar
para encontrar a coroa da sua própria liberdade. Não o
trouxemos, mas sabíamos das almas que estavam no
fundo e que esperavam para o fazer. Eles queriam criar
uma condição de mais guerra e animosidade, então
tivemos que drená-los de todas as suas finanças. Não se
esqueça que eu sou o Mestre, e eu a testei, e funcionou.
Como a Paz foi trazida para a Irlanda do Norte:
Na condição de guerra da Irlanda do Norte com o
governo britânico, nós drenamos os bens do IRA e dos
sem lei, através do combustível que eles carregavam, e
tudo o resto que eles queriam colocar as mãos. Quando
não havia mais força financeira, conseguimos o que
queríamos, e conseguimos estabelecer uma guerra de
300 anos em paz. Na minha passagem, serão divulgados
documentos mostrando a eficácia da nossa estratégia
e como estávamos envolvidos no processo de paz da
Irlanda do Norte.
Drenar os Bens dos Illuminati’s:
O mesmo sistema foi configurado para esgotar os bens
dos Illuminati, que são as famílias mais de elite, mais ricas
e politicamente influentes, e as pessoas deste planeta.
Nós fizemos isso sem que eles soubessem, nos últimos
meses. O dano feito à família Rothschild está além de
sua imaginação. Todos os seus bens e investimentos
na China foram vendidos por centavos e, de tantas
maneiras, eles pensaram que poderiam controlar a China,
mas perderam tudo. Ao mesmo tempo, as famílias que
controlam os grãos, descobrirão que o homem não
precisa comer, e seus grãos apodrecerão no marasmo de
seus armazéns. Aprendemos uma coisa com a Primeira
Guerra Mundial, e desta vez não vamos deixar que isso
aconteça novamente. Para aqueles que não sabem, eu
expliquei isso de uma forma muito próxima à equipe
iraniana no último ensinamento. Procurem nos livros
de história e entenderão uma coisa, que durante a
Segunda Guerra Mundial, não aconteceu muito com o
Irã, mas na Primeira Guerra Mundial, o Irã perdeu quase
um terço a metade de sua população, através da mão
do governo britânico. Eles queriam os estados ricos
em petróleo do sul, então queimaram os campos, e
trouxeram pragas (gripe espanhola), o que resultou em
mais de 15 milhões de iranianos morrendo de fome. Isso

foi há cem anos. Desta vez o plano deles era o mesmo,
aqueles que controlam os grãos (iam usar a posição deles
para controlar a humanidade). Esta é a razão pela qual
liberamos o Copo do Homem, para que o homem não
precise do grão. Desta vez, aqueles de vocês que usam
a linha de alimento para controlar, agora sangrarão até
a morte por sua própria fisicalidade, no mal e na dor
que trouxeram à humanidade. Aqueles que morreram
na Itália são da vossa responsabilidade, tanto quanto Bill
Gates. Aqueles que morreram na França, na China, no Irã
e no resto do mundo, com esta doença planejada para
trazer o controle, o mesmo que o 11 de setembro, saiu o
tiro pela culatra, e trará o fim de vocês. Nós observamos
e fizemos no nosso tempo. Deixamo-lo queimar-se, e não
tem mais ninguém a quem culpar. Se o fizermos, então
nos tornaremos o Sepah, e os inimigos, mas quando o
fazes, é a tua própria estupidez e ganância.
O Momento da Virada Chegou:
Eu disse-te, o ensino de hoje será um ponto de virada, e
esse ponto de virada já chegou. Eu prometi, no que diz
respeito a alimentar o homem, que nós vamos preparar a
ordem a ser feita. Agora é a tua vez. De tantas maneiras,
quando muitos de vocês que aprenderam e sabem como
usar este Copo, e o usam na ordem e combinação certas,
então será como quando virem aqueles homens que
podem ir nas águas geladas dos lagos siberianos e nadar
sem problemas, já que estão quentes por dentro. Ou
quando você vê aqueles que vivem no calor do deserto,
como nômades por séculos. O calor e a temperatura não
serão a sua preocupação. Entenda a ciência do trabalho da
sua alma, e entenda os campos, que ela cria para manter
a sua fisicalidade quente, à temperatura que você gosta.
Você precisa aquecer, você precisa queimar e destruir
tanto, para aquecer os móveis, o teto e as paredes da sua
casa, ou é bom o suficiente para que você permaneça
agradável e aconchegante dentro da estrutura da sua
fisicalidade. Quando você entende a posição da sua alma,
e o funcionamento da sua fisicalidade, na dimensão da
ADH, a sua crise energética está resolvida.
Brinque com o Copo do Homem - Mas Fique Avisado:
Não precisas cozinhar. Se você entende a dimensão da
totalidade do que você chama, a essência da dimensão da
visão da alma, então você precisa das luzes na rua? Com
este Copo do Homem eu elevei a ADH, agora brinque com
ele e desfrute da nova liberdade. Mas aprendam, muitos
de vocês perderão sua vida, pois alguns dos hábitos do
homem virão na dimensão da fisicalidade, para jogar
o jogo, na dimensão da ADH, e esse é o momento que
vocês perderão, vocês definitivamente perderão, a
dimensão da fisicalidade e da alma. Então você se torna
aquele alimento, da posição do vírus, para os Gans, que
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se torna alimento para os outros, você é uma energia
livre. Não pense que você faz tudo certo, e é seu direito
de fazer o que quiser, porque agora, enquanto libertamos
o conhecimento, é sua responsabilidade estar correto
com sua alma. Eu sou um amante, mas meu amor pela
raça humana se estendeu ao ponto, que a dimensão
física dela, tem mais prazer do que a alma do homem,
dimensão de (??? amá-lo). Agora eu elevo a dimensão
da sua fisicalidade ao ponto, que só você decidirá o
ponto do seu desaparecimento. Minta para mim... eu
tomo; trapaceie... eu tomo; roube... eu tomo. Só resta um
caminho. Tu dás e vives através da conduta correta. -- Eu,
como o Universo, e tu como homem.
Destruição e o Paraíso Prometido na Terra:
Depois de milhares e milhares de anos, esta foi a única
forma de acabar com este caos de destruição e morte
neste planeta. Tivemos que educar o homem para
entender (a verdade sobre si mesmo) e destruir todas as
estruturas que ele construiu para si mesmo no passado,
que o trouxe a esta posição neste momento. De agora em
diante, este planeta vai se tornar um planeta pacífico. De
agora em diante, não haverá mais animosidade e guerra.
De agora em diante, o paraíso prometido estará neste
planeta, como nós prometemos. Como agora, o homem
vai criar para agradar as outras almas, para acomodar as
outras almas, para estar em uma posição melhor do que
ele mesmo, e isso trará uma posição de conforto e prazer
para viver. Se vocês ouviram uma das gravações, eu disse,
o “Dia do Julgamento” virá, não pelo tempo, mas pela
maturidade da compreensão. Esse tempo chegou hoje.
Agora, todos vocês jogam no mesmo nível de campo.
Agora, todos vocês jogam com a mesma força da alma.
Vocês não podem culpar seus antepassados, nem Cristo,
nem Maomé, nem Moisés, nem ninguém, porque agora
todos vocês são iguais, com um quadro limpo, e com um
lençol limpo para suas almas.
Perguntas:
Foi pedido ao Sr. Keshe para explicar novamente sobre o
ponto preto e vermelho do livro nº 1. Ele disse: Ouçamno novamente e depois desenhem-no e vejam o que
entendem dele.
Outra pergunta foi feita, que algumas das almas, que
fazem o Copo do Homem, não vão senti-lo, ou não
funciona, porque a sua alma não está comprometida. Mas
na segunda parte, você disse que algumas almas que não
o sentem, é porque já estão livres, não é verdade?
K- Sim, você decide sobre a sua liberdade.
P: Você disse que algumas pessoas não o ouviram e que
eles fizeram as placas retas e não em espiral, mas no
ensino de hoje, quando você desenhou os Copos pela

primeira vez, você só fez o Cu Nano revestido como
espirais, e o resto tem que ser reto, estou correta?
K- Você decide.
(Para entender melhor o vídeo a seguir, veja o vídeo de
1:31 enquanto ele desenha e explica)
Sabes, a razão pela qual o fiz desta maneira é muito
simples. Eu fiquei acordado toda a noite passada
(decidindo) sobre como ensinar. E eu consultei com uma
alma livre, que eu dei a uma. Se você decidir fazer do Zn
no Copo 1 com uma espiral, ou se você decidir fazer do
Cu Nano revestido na entrada de cada espiral do Copo. Se
decidires fazer o Cu no Copo 1 plano, ou se decidires fazer
o Cu no Copo 2, que fica de frente para o Zn no Copo
1, espiral. Ou se decidir fazer o Cu no lado exterior do
Copo 2, achatado. Ou se você mudar a posição para fazer
esta espiral (adiciona uma segunda espiral do Cu de cor
diferente ao lado do Cu plano, que já está lá, no Copo 2), e
manter esta mesma espiral (adiciona uma segunda espiral
do Cu, Copo 2), e manter esta espiral plana (adiciona uma
segunda espiral do Cu plano, no Copo 1). Qual você acha
que será a condição?
P: Se você fizer uma espiral no Copo físico, o que vai
acontecer é que estaremos mais ligados à fisicalidade.
K- Você está tão cem por cento errada.
P: Você pode explicar por favor.
K- Você pensa porque está errada. Você está madura o
suficiente para não precisar de mim para lhe responder.
Q: Porque quando você faz disso uma espiral, você cria
todo um espectro, que ele existe.
K- Que a ADH precisa existir no reino do universo. Você só
olha a partir do ponto de vista da Terra.
Diferentes Formas de Configurar o Copo do Homem:
Se fizeres disto uma espiral (adiciona uma espiral de Cu
em frente dos 2 achatados, Copo 1), e tirares isto (agora
ele apaga os 2 achatados de Cu, Copo 1, e o Cu achatado
no Copo 2; então todos são espirais agora), o homem
torna-se a alma do universo, pois não há fisicalidade, nem
Inércia.
Não teste isso, você vai pagar caro por isso. Nunca testem
isto!! Aqueles que o testarem verão os resultados, de uma
forma muito horrível, se a sua alma não estiver preparada
para isso. Não testem isto enquanto forem os cidadãos
deste planeta. E não testem isto, como ponto, que vocês
não estão comprometidos a serem cidadãos em qualquer
parte do universo.
Este dom foi dado a 2 mulheres na FK, elas podem existir
em ambas as dimensões. Tanto nesta como na mesma
na outra (desenha uma linha preta plana atrás de ambas
as espirais de Cu no lado exterior de cada Copo). Nunca
tente, nunca, comprometer-se com isto (apaga ambas as
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espirais e pedaços achatados de Cu do lado de fora de
ambos os Copos). Fique sempre dentro da lei do universo,
dentro da dimensão da fisicalidade (desenha novamente
o Cu achatado do lado de fora de ambos os Copos). Este é
o seu crânio (Cu achatado no lado exterior do Copo 1), e
este é o seu reino da Terra (Cu achatado no lado exterior
do Copo 2). Você tem que mantê-lo confinado dentro da
atmosfera do sistema planetário que você existe. Esta
é uma espiral (adiciona uma espiral de Cu em frente ao
Cu achatado, no lado exterior de ambas os Copos), é o
presente para apenas 2 pessoas neste planeta, pois elas
têm de compreender novas dimensões.
O Direito Dado às Mulheres:
É por isso que, no passado, demos o direito às mulheres,
através da compreensão do mitraísmo e do judaísmo, mas
depois perdeu-se. Porque as mulheres são as criadoras, e
no processo de criação, elas têm que ser justas e corretas.
Passando o Dom, não pela Linha de Sangue da Família:
Com o tempo, estas 2 mulheres podem passar o seu dom,
mas não à sua própria descendência, mas sim, à que elas
escolhem para se tornar sua descendência, de sua alma,
quando entregam a responsabilidade e a posição. Elas
vão brilhar como estrelas brilhantes, e de tantas maneiras,
elas têm uma tonalidade do Criador. Essas duas almas
abençoadas estão entre vós, e vocês nunca vão saber
que são. Demorei 10 anos para posicioná-las, e elas foram
posicionadas. Entre elas, elas irão trazer mudanças à
humanidade, na conduta correta, e irão cobrir a extensão
deste universo, porque a Terra é ilimitada para as almas
que têm a dimensão da criação, e do Criador. E eu os
avisei, que se fizerem mal, perderão a sua posição. Elas

são os verdadeiros símbolos e as verdadeiras amostras e
exemplos para toda a Humanidade no Universo.
O conhecimento do Homem vai Explodir:
A partir de hoje, o conhecimento do Homem vai explodir
para além da vossa imaginação. De tantas maneiras,
precisávamos passar por isso, para toda a humanidade,
de uma só vez para chegarmos ao ponto de equilíbrio.
Voltarei nos próximos dias ao Irã, e ficarei lá até vermos a
plena realização da humanidade no reino da compreensão
da totalidade do conhecimento da raça humana. No meu
retorno ao Irã, o conhecimento no nível universal será
liberado para a humanidade de uma forma muito forte
e direta que eliminará todos os problemas do passado e
do presente. No mundo do universo, não há política, não
há partidos políticos, não há líderes e não há religião. A
religião é a conduta do homem com base naquilo que
trouxemos há séculos - falar bem, fazer o bem e pensar
o bem, os Três Sábios dados ao cristianismo, mas você
nunca entendeu. Agora, voltamos às nossas raízes.
Nota final: Foi feita uma pergunta ao Sr. Keshe de certa
forma, para transferir a responsabilidade para ele, pela
posição que se tomaria com sua alma. Foi-lhe perguntado
sobre quando ele disse, que você nunca deveria testar
este tipo de configuração para o Copo do Homem,
porque “você verá os resultados de uma forma horrível,
se a sua alma não estiver pronta”. Ele respondeu muito
claramente dizendo, não, a decisão é sua, é você quem
tem que decidir.
Fim do resumo.

