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Transformarea omului în om al spaţiului
• În Accra se dezvoltă programul spaţial, un program de excelentă în domeniul spaţial. In perimetrul

destinat programului spaţial se vor amplasa: platforma de lansare, Centrul de cercetare, fabrica, 
spitalul, Consiliul Mondial şi Consiliul Universal. În afara problemelor de finanţare, de construcţie, 
de cercetare, etc., apare problema umană, cum transformăm un om ca să devină un om al 
spaţiului. Atenţia se îndreaptă spre noile generaţii, cei de peste 30-35 ani sunt bătrâni în acest joc. 
Noi cei mai în vârstă nu vom putea suporta luni şi ani în adâncul spaţiului, noi suntem obişnuiţi cu 
viaţa de pe Pământ. Noua generaţie, copiii computerelor, cei care petrec ore în şir în faţa 
computerelor, sunt şi vor deveni viitorul tehnologiei spaţiale. Vedem schimbări în comportamentul 
copiilor noştri, prin această tehnologie pe care o numim jocuri pe calculator. Unii joacă jocuri 
violente, care pot fi schimbate. Dar mulţi alţii joacă jocuri paşnice în care interacţionează ore şi zile 
fără să le mai trebuiască nimic. Ei sunt în lumea existenţei lor şi asta va fi în programul spaţial în 
viitor. Claustrarea din spaţiu necesită o astfel de mentalitate pasivă, care să nu ducă la agresiune. 
Vedem, în ei, dezvoltarea graduală a generaţiilor de oameni ai spaţiului. Vedem cum ei percep 
diferite dimensiuni, ce le permit să gândească dincolo de dimensiunile fizicalitatii. 

• Avem nevoie de aceea care înţeleg controlul comportamentului în mod paşnic, avem nevoie de 
jucători paşnici. Ca să fii om al spaţiului este necesar să ai un anumit fel de gândire, un anumit fel 
de înţelegere. Să fii liniştit dar deschis la minte, pentru orce eventualitate din spaţiu. În noul 
centru vom învăţa modelul controlului psihologic şi emoţional. Vom învăța comportamentul, 
ethosul, controlul sistemului spaţial. În acest centru din Gana omul va realiza cum se va comporta 
în adâncul spaţiului.

• Uramatorul pas pentru noi este să convertim toată munca în activitatea unei singure monoplasme, 
ceea ce înseamnă că orce este posibil de făcut.

• Vom fi tot timpul live pe internet, veţi vedea creşterea înţelegerii adâncului spaţiului în direct.
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• Haideţi să vedem cum putem să ne recondiţionăm ca oameni ai spaţiului. Prima problemă 
pe care o avem este propria fizicalitate. Limitarea mişcărilor şi limitarea vitezei mişcărilor 
corpului uman. Trebuie să înţelegem cum putem schimba aceasta. Controlul structurii fizice 
a corpului uman este cheia zborului în adacul spaţiului.

• Am explicat anii trecuţi cum cu ajutorul emoţiilor şi a Gans-urilor să creăm mişcare.  Faceţi 
diferite tipuri de  Gans de ZnO, fără curent şi cu diferite valori de curent. Puneţi-le în sfere 
astfel încât să vedeţi diferitele straturi. Apoi începeţi să produceţi diferite feluri de emoţii în 
voi şi observaţi cum interacţionează diferitele straturi din sfere. În special dacă faceţi Gans 
din plante care conţin Zn. Apoi vedeţi care strat vă răspunde când sunteţi fericiţi, trişti, etc. 
Aşa veţi vedea interacţiunea câmpurilor emoţiilor cu câmpurile Gans-urilor.  Este ca şi cum 
aţi merge la şcoală prima dată şi desenaţi bastonaşe, care ulterior se for transformă în litere. 
Aşa înveţi cum să ţii în mâna un creion, creionul emoţiilor. Înveţi cum emoţiile crează 
mişcarea fizică a Gans-urilor, a structurii lor.

• Structura corpului uman nu a fost făcută de la început fizică. A fost făcută din emoţii iar 
fizicalitatea a fost construită în jurul lor. Şi voi faceţi la fel. Creaţi condiţiile controlului  
propriilor emoţii. Când vedeţi un anumit strat că se mişcă atunci când sunteţi fericiţi, aceasta 
înseamnă că, aceea este putere câmpului emoţiei fericirii. Observaţi şi structurarea Gans-
urilor şi viteza emoţiilor.
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• Aceasta este cheia spre comunicarea instantanee şi luarea deciziilor în călătoriile spaţiale. 
Electronicele sunt prea lente iar computerele sunt nedezvoltate, infantile faţă de cum poţi folosi 
emoţiile pentru interacţiune şi creaţie. 

• Începeţi să înţelegeţi cum să creaţi structuri fizice în jurul dezvoltărilor emoţionale. Când veţi 
învăţa mai mult, veţi înţelege că, în centrul sferei se află un suflet. Atunci veţi păşi în viitor, prin 
emoţiile sufletului , suflet care are timp zero în tot Universul.

• Aceea dintre voi, care aţi înteles cum să controlaţi fizicalitatea, prin intermediul emoţiilor veţi 
putea crea, cu ajutorul protectiei sufletului, structura fizică în concordanta cu mediul înconjurator.

• Felul în care visezi , simţi, guşti va deveni realitatea operării manifestării emoţiilor sufletului în 
dimensiunea în care vei perimte oamenilor să-ţi vadă emoţiile tale sau le vei ascunde unde să nu le 
găsească nimeni.

• Va veni timpul când în faţa voastră se vă manifesta prezenţa binecuvântată a lui Cristos şi fiecare îl 
va vedea în modul în care l-a perceput a fi, în concordanţă cu emoţiile fiecăruia. Unii îl vor vedea 
alb, alţii negru, alţii blond, alţii cu ochi albaştri, scund, gigantic.

• Deci atunci când veniţi în Accra, ca să deveniţi oameni ai spaţiului, veţi intra într-o dimensiune 
nouă a înţelegerii de sine, a operării sufletului vostru,  mai mult decât v-aţi imaginat.

• Trebuie să învăţăm să ne adaptăm, când mergem la Pol trebuie să ne îmbrăcăm gros iar când 
mergem la plaje ne rezumăm la bikini. În spaţiu nu putem căra aceste haine. Trebuie să învăţăm 
cum să protejăm pielea omului,  de mediul din spaţiu, cu ajutorul emoţiilor. Acesta este primul 
pas. 
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• Secretul existenţei omului în spaţiu constă în înţelegerea emoţiilor mediului din spaţiu, a 
puterii câmpurilor şi cum doreşti să fii în acel mediu. Dacă ajungi pe o planetă ca Pământul, 
depinde în ce mediu doreşti să exişti, pe sol, în aer, în apă, sub pământ, în lavă etc. 

• Cel mai bun loc, de testare,  pentru om este propria casă. Mai este nevoie să mergi în spaţiu 
? Avem cel mai bun centru de cercetare, de la mediu acid la mediu de temperaturi înalte. 

• Trebuie doar să construim sfere de plasmă veşnice şi apoi să învăţăm să creăm aceste sfere 
de plasmă cu ajutorul emoţiilor, confom dorinţelor noastre. Pentru că emoţiile noastre 
lucrează în interacţiune cu câmpurile Universului. Şi veţi descoperi cum condiţiile crează o 
creatură paşnică. Pentru că sunteţi atât de preocupaţi în a susţine frumuseţea Creaţiei, încât, 
orce altceva este irelevant. Priviţi structura creerului şi a corpului. Aţi văzut vreodată mâinile 
şi piciorele să se bată între ele. Ele lucrează în cooperare cu creierul, cu emoţiile, cu sufletul 
(instinctul de conservare). Asta trebuie să învăţăm. Să învăţăm că omul în spaţiu poate să 
dăinue milioane de ani, prin existenţa  sufletului său. 



Atelierul 08 al copiilor căutatori de cunostiinţe
08th Kids Knowledge Seekers Workshop Nov 26 2014

https://www.youtube.com/watch?v=t3t-64O_QnE&list=PLVPBhwOYC1C2Hx5r-l4zglNZRe_fkKeyV&index=8
https://youtu.be/t3t-64O_QnE?t=100

• 1:43-9:10 https://youtu.be/t3t-64O_QnE?t=103       

• 13:30-16:55      https://youtu.be/t3t-64O_QnE?t=809

• 32:56-34:27 https://youtu.be/t3t-64O_QnE?t=1976

Noi facem asta cu fiinţele umane acum şi in timp, cei care vin în spaţiu, vor 
face la fel pentru a-i salva pe alţii. Aceasta este filozofia şi etica Universului.

https://www.youtube.com/watch?v=t3t-64O_QnE&list=PLVPBhwOYC1C2Hx5r-l4zglNZRe_fkKeyV&index=8
https://youtu.be/t3t-64O_QnE?t=1976


Pentru a calatori in spaţiu avem nevoie de spaţiu

• Materie                
• Nano

• GANS                                                                                                                         

• Câmpuri

• Emotii

• Suflet

• Materie
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