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1. Câmpul simțurilor Sufletului omului
00:00-09:57

• În ultimele săptămâni 2-3 săptămâni, noi am intrat într-o nouă eră a învățării, a înțelegerii,
pentru a merge mai mult în profunzimea funcționării sistemelor noastre.
• Noua tehnologie spațială necesită simțirea câmpurilor, înțelegerea a ce înseamnă acele
câmpuri pentru noi, și cum reacționam la ele.
• Am dezvoltat simțuri cum este vederea, mirosul, gustul , am dezvoltat simțul prezenței cuiva
lângă noi.
• Dar ceea ce lumea a uitat este câmpul simțurilor Sufletului omului.
• Asta înseamnă că în spațiu, acolo unde ne planificăm să călătorim, și să-i deschidem ușa ca și
rasă umană, noi trebuie să deschidem esența câmpului Sufletului nostru, să înțelegem
trăirile Sufletului.
• Cum în spațiu nu există fizicalitate, noi nu putem vedea cu intensitatea vederii noastre.
• Vederea noastră și trăirea noastră, este restricționată la starea materială a planetei Pământ.
• Și în adâncul spațiului, când ajungem într-un loc cu o anumită intensitate, starea fizicalității
omului, devine ca zahărul în apă fierbinte.
• Dar de fapt, gustul dulce este în apă, precum este și Sufletul omului.
• Cum interacționăm noi cu mediul?
• Gans-urile corpului nostru, ale fizicalității noastre, se comportă diferit în raport cu mediul,
care este dependent de câmpurile MaGravs.

1. Câmpul simțurilor Sufletului omului
00:00-09:57

• Așa cum am văzut asta în unele experimente, acum doi, trei ani, ale lui Ali și testele lui din
Canada, când i-ați putut vedea sau nu mâna.
• Noi intrăm într-un mediu, în care vederea, confirmarea pentru noi a existenței, nu
funcționează.
• Sufletul este încă acolo, dar corpul în dimensiunea existenței intensității mediului, nu are o
manifestare fizică. Și asta nu are nimic de a face cu omul, ci se aplică călătorilor Universului.
• În câmpul MaGravs al Pământului de exemplu, ei nu au nici o fizicalitate, deoarece este mai
mult sau mai puțin în dimensiunea intensității lor, dar noi îi putem simți, îi putem vedea, dacă
fac diferite mișcări dimensionale, am putea vedea “undele” mișcării lor.
• Atunci, când vine vorba despre oamenii Universului, îi numim oameni, doar pentru că sunt de
pe Pământ, dar ei sunt creaturile Domnului, și există în Univers, deci cum îi vom simți?
• Le simțim prezența înțelegând că sunt acolo?
• Acesta este simțul pe care umanitatea trebuie să-l înțeleagă și să-l dezvolte.
• Acum când pierdem dimensiunea fizicalității, care menține Sufletul omului în interiorul
structurii creierului uman, și reintră în dimensiunea care nu are nici o intensitate, Sufletul
omului se extinde pentru a umple întregul vas, la fel cum un atom de Hidrogen, poate umple
întregul Univers.
• Și atunci, în acea esență, putem simți toate Sufletele în interiorul nostru, sau dezvoltăm
următorul nivel al înțelegerii, încât anumite intensități nu vrem să le cunoaștem.
• Asta este ca și atunci când lucrăm într-un mediu și devenim surzi la anumite zgomote,
deoarece sunt continui, iar urechea decide că nu mai vrea să le audă, chiar dacă ele sunt
continui.
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00:00-09:57

• Apoi este vorba despre cum ne simțim atunci când Sufletul nostru interacționează cu un alt
Suflet, sau ce se întâmplă când suntem în dimensiunea unui amestec de Suflete şi cum vă
înțelegeți cu Sufletul din dreapta, care este fericit să fie printre noi și nu este nici o problemă,
cu Sufletul din stânga cu care am putea avea o mică problemă, pentru că este puțin roșu și
puțin negru, și cum putem păstra un echilibru al câmpurilor?
• Este important pentru noi, pentru a începe să ne bazăm pe simțurile Sufletului nostru.
• Am făcut omul în imaginea mea.
• Deci Sufletul are o dimensiune a auzului și a mirosului, dar la propria lui intensitate, și a
reprodus asta în fizicalitatea omului.
• Acum trebuie să învățăm asta, deoarece dacă nu înțelegem asta, avem o mare problemă când
ajungem la această diluare a zahărului în apă și la ce înseamnă aceasta.
• Emoțiile lui, înțelegerea lui, ce câmpuri trebuie să-i dau cuiva care-mi este apropiat și-mi
place de el, iar cu celălalt nu vreau să stau atât de mult?
• Este important pentru noi să facem pașii dezvoltării înțelegerii intensității Sufletului nostru,
nu a fizicalității omului.
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2. Orașul navelor spațiale
09:57 - 23:13

• Ceea ce noi numim portaluri, pe care le-am creat, nu sunt doar pentru înțelegere, ci sunt
parte.
• Cum ar fi dacă decid să înot în acest câmp?
• Ceea ce mulți dintre noi vor face.
• Cum mă voi simți când voi intra în această dimensiune a intensității câmpului?
• Acestea nu mai sunt deloc câmpuri fanteziste, acestea sunt câmpuri controlate.
• Oamenii care le vor controla, vor înțelege foarte curând.
• Una din discuțiile pe care le avem, și care sperăm să devină realitate cu timpul, la întâlnirea
savanților din China, este că primul oraș spațial, primul oraș al navelor spațiale va fi
construit în China, iar noi facem parte din asta.
• Acestea toate vor fi construite practic, nu este o fantezie, a venit timpul să facem parte din
asta.
• De exemplu, în parte din acest oraș, nu vor exista lumini stradale.
• Cum ne-am putem antrena pe mașinile zburătoare cu luminile care există astăzi pe străzi?
• Și apoi, cum ne protejăm propriile Suflete? Cum înțelegem unde este Sufletul nostru și care
este poziția Sufletului nostru? Și cum ne simțim când ne vedem Sufletul? Ce simțim despre
existența lui, despre frumusețea lui, despre mărimea lui, despre dimensiunea lui? Este un
lucru foarte emoționant.
• Eu l-am văzut în mod regulat, deoarece am avut multe accidente.
• Deci am văzut dezvoltarea Sufletului meu, și în trecutul recent, a trebuit să-mi privesc
Sufletul, într-o scanare care a fost pusă în fața mea, și am spus: "O Doamne, crește tot mai
mare, și devine atât de strălucitor!
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• Când vedem în mod normal Suflete, vedem un mic punct.
• Era uriaș! Și mi-am spus: Am dat atât de mult, încât singurul lucru ce mi-a mai rămas, este să
ies din această cușcă.
• Dar cum vom reacționa când ne vom întâlni Sufletul? Și cum va interacționa acest Suflet cu
altele?
• Asta este ceea ce trebuie să dezvoltăm.
• Sau dacă v-aș pune în interiorul acestor porți, acestor portaluri, veți deveni invizibili, dar eu
voi ști că sunteți prezenți în interior? Vom putea încă comunica.
• Trebuie să ascult de urechea umană, sau să urmez viziunea din vis cand mi-am văzut mama și
am înțels ceea ce mama spunea, pentru că ea vorbește prin vocea Sufletului omului.
• Poveştile s-au terminat. Ne confruntăm cu o realitate, şi asta va crea multe noi dimensiuni,
necesare nouă tuturor pentru a înţelege. Așa cum am spus, noi avem un cuvânt de spus în
acest nou oraș de nave spațiale, care va fi construit.
• Și va fi configurat pentru a nu exista nici o boală a fizicalității.
• Va fi configurat ca și un centru pentru călătoriile spațiale.
• Ni s-a spus că terenul alocat este de 63-65 Km pătrați.
• Avem foarte multe de învățat.
• Nu avem nevoie de aeroport, dar noi respectăm și nu intrăm în dormitorul nimănui, sau etaj
sau stradă, şi am spus: "Acesta este terenul unde vrem să aterizăm, să apărem."
• Fiecare detaliu din noul oraș al navelor spațiale, va fi considerat pe măsura înțelegerii
progresive a noii cunoașteri.
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• Nu avem nevoie de restaurant unde există hrană pe masă, dar prin ceea ce înțelegem din
noua tehnologie, noi permitem tuturor oamenilor să intre și să fie hrăniți, asemănător cu
ceea ce ați văzut la Dr. Klauss, în centrele de câmpuri.
• Acestea toate sunt în brevete, în brevetele originale dacă le-ați citit, deci nu este ceva nou.
• Acum ne-am maturizat, putem înțelege cum, putem implementa ceea ce am dezvăluit în
brevete, ca și o realitate existențială și funcțională.
• Așa cum am spus, noi vedem că Dr. Klauss ne spune că oamenii vin și se schimbă.
• Noi trebuie să avem detalii despre ce schimbări simt ei? Și dacă se schimbă ceva.
• Nu doar să vină și să plece: "O, este un loc plăcut!" Ci: "O, nu mai am deloc diabet!"
• Sau s-a schimbat neînțelegerea soțului în dragoste când a ajuns acasă.
• Am scăpat de ceva ce se cheamă ură sau neînțelegere.
• Și atunci, în acest proces, noi înțelegem emoția, înțelegem Sufletul omului.
• Esența înțelegerii unui Suflet, devine piatra de temelie a călătoriei omului în adâncul
spațiului.
• Este foarte asemănător comedianților, ei se plimbă și se lovesc de ceva inexistent, dar acum
aceasta devine o realitate, deoarece în acea dimensiune, ei sunt invizibili, dar în unele părți
ale intensității fizicalității noastre, ei interacționează cu noi.
• Vom trece printr-un alt corp cu Sufletul nostru, sau un alt Suflet va fi capabil să treacă prin
noi, deoarece este la o altă intensitate.
• În lumea fizicii, noi am ales lumea particulelor Neutrino.
• Câți dintre noi nu am devenit capcana Neutrinilor Sufletelor altora?
• Sau devenim noi un Neutrino pentru a fi absorbiți în dimensiunea intensității altui Suflet?
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• Ceea ce este în macro, este și în micro.
• Vedem inițial la savanții spațiali că ei văd flash-uri de lumină în ochii lor, și ar putea acel flash
să fie un Suflet al unei creaturi, care aterizează în sorbul energetic al corpului omului?
• Acestea nu mai sunt povești deloc.
• Deschiderea portalurilor, se va întâmpla, în lunile ce urmează.
• Deci, trebuie să stabilim reguli de intrare?
• Nu există reguli în Univers, în afara trăirilor Sufletești.
• Intrarea în dimensiunea tehnologiilor avansate ale comunității Universale, presupune
absența prejudecăților și a barierelor, dar fiind conștienți și înțelegând funcționarea
câmpurilor Universului.
• Vorbeam cu șeful Fundației Keshe mai devreme, și vorbeam despre cărți.
• Cartea numărul 1 este despre starea materiei.
• Cartea numărul 2 este despre tranziția stării materiale din una în alta, dar cartea numărul 3
este despre plasmă.
• Dacă vă uitați, cartea numărul 1 este Cuprul, cartea numărul 2 este nano acoperirea, iar
cartea numărul 3 este starea de Gans.
• Și atunci, deoarece stăpânim cunoașterea, cum trecem de la cartea numărul 3 spre numărul
2, iar în tranziție creăm orice condiție materială avem nevoie.
• Și în acest proces, când trecem de la starea materială la cea nano și de Gans, și eliberăm
Sufletul omului, cum îi confirmăm existența în noua dimensiune a stării materiale?
• Depinde de noi, nu este doar o poveste.
• Într-o zi, vă voi arăta portalul.
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• Acum avem o versiune foarte simplă a portalului, dar deoarece nu suntem conștienți de el,
nu îl luăm în considerare.
• Dar acum, deoarece începem să construim sisteme mult mai puternice, noi devenim mult
mai conștienți de el. Care este următorul pas? Care este dezvoltarea Sufletului omului, în
dimensiunea fizicalității omului?
• În noul oraș al navelor spațiale, sau oraș spațial, vom crea condiția ca nimeni să nu se simtă
flămând, și nimeni să nu aibă nevoie de bogăție.
• Voi alegeți, aș vrea să fiu în condiții de zăpadă și să mă bucur de înțelegerea frigului, pentru
că asta mă bucură, sau mi-a plăcea să fiu în deșert, sau aș vrea să fiu într-un mediu cu 28 de
grade temperatură, să mă simt confortabil.
• Vom schimba temperature pentru fiecare dintre noi, sau vom crea o condiție la interfața
dintre Sufletul și fizicalitatea omului, care să dea acea trăire fizicalității?
• Jocul s-a schimbat. Și asta nu mai este un vis, este realitatea de care ne vom lovi în adâncul
spațiului.
• Îmi cer scuze, dar nu am un generator, pe care să-l duc pe nava spațială, ca să stați în fața
unui radiator. Nici nu știu unde aș găsi lemne pentru voi, pentru că nu există lemn în spațiu.
Deci nu vă pot crea un foc. Dar avem înțelegerea necesară, încât prin emoția Sufletului
omului să putem crea în imagine, trăirea focului de lemne, chiar și cu mirosul specific,
asemănător portocalei și cupei.
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3. Prezența Sufletului Creatorului
23:13 – 31:29

• Dar am ajuns la o altă esență a înțelegerii. Dacă câmpul Magnetic este al unei plăci de Cupru
nano acoperite, iar câmpul gravitational este al plăcii de Zinc, iar din interacțiunea celor două
a creat Sufletul omului, vom putea noi crea condiția așa cum am creat-o pe cea pentru
absorbția CO2 sau a aminoacidului?
• Vom putea crea condiția pentru a avea prezența Sufletului Creatorului?
• Deci, în câmpul MaGravs al Sufletului omului, la diferite intensități se găsesc diferite nivele
de intensitate, ale Sufletului Creatorului?
• Iar răspunsul este da.
• Dar depinde la ce intensitate vrem noi să apelăm poziția Creatorului.
• Nu vom obține toate câmpurile Magnetice corecte, nu vom obține toate câmpurile
gravitaționale corecte, și uneori, undeva printre câmpurile MaGravs ale Sufletului omului,
care creează plasma Sufletului omului, vom face greșeli, și prin acele greșeli, accidente sau
plăceri, vom vedea esența Creației Creatorului şi vom descoperi o spațiere între cele două.
• Și atunci, cum ne vom confrunta cu realitatea de a face faţă nivelului intensității propriului
nostru Creator, în dimensiunea propriei noastre înțelegeri?
• Este foarte asemănător cu cazul unui om, de brațele căruia trag în lateral alţi doi oameni.
• Va fi distractiv, sau va fi multă suferință și durere?
• Dar, cum e dacă cei doi trag, iar voi din mijloc începeți să vă rotiți, și deveniți un punct de
echilibru?
• Atunci, va fi acesta un punct al înțelegerii echilibrului câmpurilor și a Sufletului Creatorului,
că voi sunteți în interior și în interior vă hrănește, iar voi reprezentați totalitatea.
• Asta solicită multă maturitate.
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• Dar stabilim, ceea ce noi numim porți, portaluri, cum de asemenea le-am putea numi intrare
și ieșire. Și apoi ce facem, unde aterizăm?
• Cum facem ca întotdeauna să finalizăm din biroul nostru direct în sufragerie, să ne
manifestăm pe noi înșine, și nu în dormitorul vecinilor?
• Va fi foarte distractiv. Acum înțelegeți că dormitorul vecinului poate fi o altă galaxie sau un alt
Univers.
• Multă lume din Comunitatea Universală, așteaptă ca oamenii să facă toate greșelile pe care ei
le-au făcut pentru a se maturiza.
• Acum este timpul vostru să începeți să munciți.
• Eu voi construi toate sistemele, unul câte unul.
• Am adus un dar și l-am împărtășit, dar omul trebuie să se maturizeze.
• Dar dacă ați citit cărțile, dacă ați citit brevetele, dacă v-ați uitat la unele produse care au fost
prezentate, totul este în ele.
• Dacă citiţi a doua oară cărţile înțelegeţi mai multe, când le recitiţi peste alți 10 ani, alți 5 ani,
după multă dezvoltare a tehnologiei, ele au un nou înțeles, deoarece cărțile sunt scrise în
limbajul cunoașterii atemporale și nelimitate.
• Și ele sunt înțelese proporțional cu nivelul de înțelegere a omului care le citește.
• Sunt scrise în limbajul Universului.
• Omul este cel ce pune limite, proporțional cu inteligența lui.
• Deci, când începeți să înțelegeți în modul în care noi dezvoltăm aceste tehnologii, unde v-ar
plăcea să aterizați?
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• Și dacă ați avea o problemă, v-ar plăcea dacă ați face o greșeală, ca un picior să fie într-o
galaxie iar celălalt în alta, iar brațele altundeva în Univers?
• Deoarece Sufletul cuprinde totalitatea câmpurilor.
• Cum controlăm acest Suflet?
• Încât să rămână în toate dimensiunile?
• Chiar și cei care ne ascultă din Comunitatea Universală, unii învață mai multe despre ei
înșiși, ceea ce le-a lipsit ca și lecții, pe durata milioanelor de ani în spațiu.
• Acum, oamenii care se află la marginea tehnologiei, cum sunteți mulți dintre voi, cum puteți
converti asta într-o nouă cunoaștere?
• Mulți dintre voi sunteți foarte speriați despre ce urmează dacă fac ceea ce spun, iar unii
dintre voi sunt mai aventuroși și doresc să meargă spre următorul nivel pentru a înțelege
despre ce este vorba, iar unii dintre voi, care nu sunteți capabili să înțelegeți, când veți vedea
îl veți chema pe Dumnezeu și veți deveni totul, deoarece asta înseamnă că acela a fost
punctul de maturizare.
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4. Crearea portalurilor
31:29 – 51:48

• Deci cum ne simțim Sufletul? Ce este esența Creației? Ce ne-a adus să fim parte a Creației,
parte a noi înșine?
• Treaba noastră nu este doar de a învăța și a fi departe de realitatea Creației, acum că am
ajuns să înțelegem totalitatea.
• Trebuie să explorăm mai mult, sau trebuie să avem încredere în ceea ce facem?
• Ne deschidem ochii pentru a înțelege sau ne deschidem Sufletul pentru a cuprinde, pentru a
fi în contact, să fim capabili să zburăm în întreg Universul, nu cu o navă spațială ci prin
intensitatea Sufletului omului.
• La ce profunzime vrem să ajungem, și ce vrem să înțelegem din totalitatea funcționării
Universului?
• Ne-am maturizat, vrem să facem acel pas, sau suntem ca și părinții care le spun copiilor să nu
pună mâna, deoarece nouă ne este frică să atingem, sau devenim părinții actuali care
cumpără ultimele jocuri pe calculator pentru copii, dar noi nu ne jucăm, deoarece nu
înțelegem.
• Și lăsăm următoarea generație să se maturizeze, și devenim ultima dimensiune fizică a
existenței pe această planetă.
• Avem nevoie să evacuăm întreaga planetă, deoarece știm că este timpul să mergem, să ne
schimbăm? Că este timpul să ne convertim din una în alta, indiferent de ceea ce lovește
această planetă.
• Sau spunem că asta nu ni se va întâmpla niciodată nouă?
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• Acum suntem fixați în Univers, așteptând să fim loviți de ceva, fie un câmp, fie un meteorit,
fir un asteroid, fie o altă stea, o altă galaxie, fie un alt Univers.
• Am urcat în mașină în ultimul moment, și încercăm să fugim, dar când asteroidul va lovi, sau
când galaxiile se ciocnesc, îmi pare rău, cu mașina nu puteți ajunge prea departe, nu puteți
ajunge prea departe nici cu o navă spațială.
• Călătorim cu dimensiunea spațială a Sufletului omului? Mulți o facem.
• Cum creăm aceste portaluri? Care sunt uneltele esențiale? Care sunt noile dimensiuni? Ce
mai trebuie să mai învățăm pentru a putea fi capabili să utilizăm aceste condiții?
• Este cunoașterea omului limitată, doar pentru a-și putea vedea propria fizicalitate, sau
dimensiunea înțelegerii cunoașterii complete a Universului îl va face să trăiască oriunde în
Univers?
• Deveniți ca mine, și nu mai contează Universurile.
• Uneori este bine. Uneori dați peste lucruri drăguțe, este o plăcere să aveți, să dețineți, să
mâncați, să beți, să sărutați, să strigaţi copiii.
• Dar avem aceiași emoție în raport cu progeniturile Universului, unde nu există nici o
dimensiune a fizicalității? Sau le sărutăm Sufletele?
• Noi nu suntem predicatori, noi suntem adevărata știință a Universului, și înțelegem procesul
Creației și al conversiei.
• Uneori sunteți cartea numărul unu, uneori în dimensiuni sunteți cartea numărul doi, puteți
ateriza oriunde, depinde ce gravitație vi se potrivește și vreți să fiți luminați.
• Iar uneori deveniți cartea numărul trei. Și vreți să fiți plasma câmpului și Creatorul altor
dimensiuni, dar aveți suficient în voi pentru a le crea în ordinea corectă?

4. Crearea portalurilor
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• Crearea portalurilor va fi una din cele mai importante descoperiri pentru om, pentru a se
deschide către spațiile universale.
• Dar cum le facem, le construim în cărămidă, sau le construim într-o clădire?
• Le construim pe locul unui parc, sau le controlăm ca pe un acvariu, cât de mult câmp punem
și la ce nivel, care să ne manifeste, unde?
• Ce se întâmplă dacă creatura are 10 metri și facem un portal de 15 metri, și vin două creaturi
iar una are 20 de metri, îi vom vedea doar picioarele? Sau îi vedem Sufletul?
• Noul oraș spațial, sau orașul navelor spațiale din China, va fi un loc uimitor pentru oameni, să
vină și să-l vadă.
• Și poate se vor descoperi pe ei înșiși. Poate vor descoperi despre funcționarea Sufletului lor.
• Când ne vom întâlni cu savanții lumii, în lunile următoare, atunci totalitatea științei omului va
merge în acea direcție.
• China va deveni centrul cunoașterii tehnologiei spațiale, în colaborare și cooperare cu
savanții Iranieni.
• Ne-am asigurat de asta.
• Puteți pune sancțiuni pe nave și pe bănci? Nimeni nu poate pune sancțiuni pe cunoaștere și
transferul cunoașterii, și pe colaborarea dintre cunoaștere și tehnologie.
• Primul test al portalului va fi făcut între China și Iran.
• Ce putem transfera între două orașe?
• Și din ce vom vedea, vom învăța. Apoi îi vom adăuga pe alții, ca parte a șase organizații.
• Aceasta este frumusețea ei. Și după cum vedem, toate acestea vor fi construite și înțelese în
următoarele 5 luni, și vor fi furnizate și expuse în conferințe.

4. Crearea portalurilor
31:29 – 51:48

• Puterea cunoașterii va fi atât de mare, încât omul va renunța la rău, iar noi am pornit
procesul.
• Noi furnizăm o tehnologie atât de puternică, cu o bază solidă completă.
• Trebuie să înțelegeți că foarte multe lucruri se vor schimba, de la mijlocul acestui an.
• Singura mea dorință este ca omul să nu-și piardă credința în totalitatea acestei Creații.
• Uneori se întâmplă, și am văzut-o de multe ori.
• Și în acest proces, sperăm să fim capabili să aducem liderii acestor națiuni la aceste
conferințe, să vadă fabricile funcționale, unde noi creăm condițiile, pentru a putea fi create
condițiile creării Sufletului omului și controlul Sufletului acestuia.
• Când puteți crea aminoacid deasupra apei, și înțelegeți că prin interacțiunea aminoacidului
în anumite combinații, voi creați celula, sângele, atunci creați şi condițiile de intensitate
pentru diferite Suflete.
• Dar până acum, niciodată nu ați înțeles.
• Acum înțelegeți.
• Nu va fi un Centru de Cercetare, ci un loc unde vom cerceta despre Sufletul omului. Despre
intensitatea acestuia. Despre dezvoltarea acestuia.
• Jocul tehnologiei spațiale (a materiei fizice) s-a terminat. Jocul stăpânirii tehnologiei navelor
spațiale a început.
• Tehnologia spațiale a fost jocul omului care nu a înțeles complet realitatea funcționării
Universului, și lucrează în starea materială.

4. Crearea portalurilor
31:29 – 51:48

• În tehnologia navelor spațiale, înțelegem esența completă a Creației, de la Creator
• spre manifestarea în fizicalitate.
• Și atunci, voi sunteți cei ce alegeți în ce parte din intensitatea Sufletului Creatorului, vreți să
vă manifestați pe voi înșivă.
• În săptămânile și lunile următoare, vă vom arăta aceste portaluri.
• Voi aduce o asemenea tehnologie la conferințe, ca să nu mai existe dubii despre faptul că
schimbarea a sosit.
• A sosit vremea evoluției omului.
• Ce avem nevoie și cum să întărim Sufletul, fără bobine de Cupru și fără Dumnezeu știe ce
sârme. Cum să creăm pulsul Sufletului omului.
• Dacă Soarele are un puls, la fel are și Sufletul omului, are un puls.
• Și este reprodus în pulsul din fizicalitatea omului.
• Când pulsul Sufletului omului se “acordează” cu pulsul fizicalității omului, în dimensiunea
fizică a Sufletului, în inima omului, atunci găsiţi sănătatea și existența perfectă.
• Nu există nici o diferență între Sufletul omului, al Soarelui și Pământului.
• La fel este și Sufletul omului și pulsul acestuia. Atât timp cât se potrivește cu Sufletul
fizicalității omului, veți descoperi existența omului, deoarece este o pereche.
• Când fizicalitatea își pierde “acordul”, atunci este timpul despărțirii.
• Transferul dimensiunii fizice pe tărâmul Sufletului omului.
• Aceasta dacă o înțelegeți, și noi înțelegem din lecția de săptămâna trecută, cum a făcut
Sufletul nostru o cușcă pentru el însuși, un cocon, din creierul omului, cu structura lui de
Calciu.
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• Ceea ce se va arăta, daca deschidem această cuşcă, reprezintă manifestarea dimensiunii
prezenței acestuia.
• Pământul a ales munții și apele, corpul nostru a ales un creier și un craniu, și pielea.
• Când le lăsăm să slăbească, lanțurile câmpului magnetic a Pământului, ce se va întâmpla cu
apele acestei planete, ce se va întâmpla cu starea materială a acestei planete?
• Va fi la fel, dacă înțelegeți, cu Sufletul omului.
• Și așa cum am spus în lecția de săptămâna trecută, dacă înțelegeți procesul, și dacă
înțelegeți totalitatea, puteți face geamănul unui Suflet.
• Aceast geamăn al Sufletului va avea mult înțeles, în viitorul proces al călătoriei spațiale.
• Deoarece dacă v-ați făcut un geamăn al Sufletului, în dimensiunea intensității fizicalității
omului, întotdeauna vă puteți întoarce acasă.
• Niciodată nu vă veți pierde în spațiul cosmosului, Universului sau Unicosului.
• Deoarece Universul vostru are întotdeauna o amprentă pentru întoarcere.
• Este foarte asemănător cu porumbelul care-și găsește cuibul.
• Întotdeauna aterizează pe același copac, pe aceiași ramură.
• Și dacă copacul nu mai există, găsește unul din apropiere.
• Este mult de înțeles despre reala tehnologie spațială,
și despre înțelegerea funcționării Universului.
• Și acestea sunt părți ale lecțiilor pe care le-am început în 2019.
• În 2018 am început să vorbesc despre Suflet și poziționare.
• Acum înțelegeți funcționarea Sufletului și poziționarea lui.
• Despre intensitatea acestuia, unde se află și cum se comportă.
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• Cu aceste mașini elevezi doar Sufletul fizicalității, deoarece ele sunt limitate de Cupru.
• Întregul proces de dezvoltare este să atingi Sufletul omului fără nici o dimensiune și fără nici
o condiție de atașare de nici o stare materială.
• Asta este exact cu atunci când, făcând aceste portaluri, tu creezi o limitare la Cupru, deci
creezi doar o condiție, pentru acele creaturi care au Cupru în compoziție.
• Ai un element de Zinc și unul de Cupru, și apoi vezi ce altceva mai atragi.
• Apoi treci la adimensional, fără motoare, care a însemnat limitarea la Cupru.
• Și apoi vei vedea ce vei obține.
• Toată cunoașterea se află în brevete.
• Cum să descoperiți secretele din brevete, se află în cărți.
• Și cum să intrați în Sufletul omului, se află în înțelegerea cuvintelor ascunse dintre cărți și
brevete.
• Cunoașterea este ascunsă, încât atunci când omul devine înțelept, nu mai poate răni pe
nimeni.
• Dacă înțelegeți parţial sau faci doar o parte, te rănești singur, dar odată ce înțelegeți și le
conectați pe toate împreună, vă maturizați suficient pentru a deveni oameni ai spațiului.
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Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Neutrino)
Neutrinul (denumit și neutrino[n 1]) este o particulă elementară neutră cu spinul 1/2, extrem
de ușoară, totuși cu masa mai mare ca 0, care participă doar în procesele intermediate de
interacțiunile slabe și gravitaționale. Neutrinul este un lepton. Simbolul său este litera greacă
(niu).
Existența acestuia a fost postulată de fizicianul Wolfgang Pauli în 1930.
Istoricul descoperirii
Pauli a postulat în 1930 necesitatea existenței unei particule pentru a reda unele
caracteristici observate la dezintegrarea beta a neutronilor, care puneau sub semnul
întrebării legile de conservare a energiei și momentului cinetic.
La Congresul Solvay din 1933 Pauli a susținut că aceasta se explică prin faptul că nucleul
radioactiv ar emite în același timp cu electronul și o altă particulă care, la sugestia lui Enrico
Fermi, a obținut numele de neutrino, ceea ce în italiană înseamnă „micul neutron”.
Pe cale experimentală, neutrinul {niu} și antiparticula asociată, antineutrin {niu barat} au fost
puse în evidență în 1956 de către Tsung-Dao Lee și Chen Ning Yang.
Proprietăți
Neutrinul și antineutrinul se obțin prin
dezintegrarea beta {beta {+}} și respectiv {beta {-}}

Neutrino
Wikipedia, enciclopedia liberă
• Fiecare neutrin, la interacțiunea cu alte particule, se poate transforma numai în leptonul
asociat.
• Neutrinii sunt la fel de răspândiți în Univers ca și fotonii și sunt creați în: dezintegrarea beta,
captura electronilor și cea a miuonilor, la dezintegrarea particulelor elementare. Totuși,
proprietatea specifică a neutrinului este interacțiunea sa deosebit de slabă cu materia: este
cea mai slabă interacțiune din toate interacțiunile cunoscute ale fizicii nucleare. De aceea,
deși este foarte răspândit, detectarea neutrinului este extrem de dificilă, el putând să
străbată prin toate corpurile „normale” (cum ar fi o macromoleculă, un obiect metalic,
corpul omenesc, Soarele, norii cosmici intergalactici), dar fără a interacționa cu acestea și
fără a întâmpina vreo piedică.
• Proprietatea aceasta a făcut ca în ultimii ani neutrinii să câștige enorm în importanță pentru
astronomie și astrofizică, devenind posibilă detectarea exactă a sursei lor cosmice (de
exemplu miezul Soarelui, regiunea din spatele unor nori cosmici opaci pentru lumină și altele)
cu ajutorul unor aparaturi mari, complexe și speciale, care pot fi considerate a fi telescoape.

