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Conform îţelegerii pe care o am în acest moment

Emoţiile omului, cheia calatoriilor în Univers.
https://youtu.be/RkZdwNVHT-M
22:38

Înţelegerea: emoţiilor - impresia gândurilor
Producerea de Gans-uri de Zn uşor diferite, făcute cu diferite plăci de Zn, în soluţii cu salinitate
diferită, cu săruri diferite (Na, K, etc), cu curenţi diferiţi sau fără curent.
Testarea corespondenţei puterii câmpurilor cu cele ale emoţiilor sau ale mişcării fizice.
În corpul omenesc mişcarea, contracţiile şi extinderile, se realizează cu ajutorul pompei Sodiu
Potasiu.
Acum este timpul să dezvoltăm cunoştiinţele interacţiunilor diferitelor puteri ale câmpurilor
aceluias material, în condiţii de mediu diferite. Activitatea reală a tehnologiei spațiale începe
de acum. Fiţi pregătiţi să urcaţi scara cunoştiinţelor Universului.
Referitor la emoţii, vedeţi care strat se mişcă, din ce container, vederi care Gans se va roti mai
repede, mai încet. Când simţiţi, când emoţiile interacţionează cu Gans-urile.
Consideraţi că aveţi mai multe containere în faţa voastră şi vedeţi cum bucuria voastră se
traduce într-o mişcare, mai rapidă sau mai lentă, a unui Gans dintr-unul din containere.
Consideraţi acel container că este “fratele vostru din adâncul spaţiului”. El simte emoţia
voastră de bucurie. Este un exerciţiu în care să vezi cum emoţiile tale sunt transferate unei alte
entităţi.
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Una din cele mai mari provocări pentru om va fi să se încreadă în emoţiile sale şi în
dimensiunea observaţiilor fără să folosească ochii. Ne vom baza mai mult pe sentimente şi
emoţii. Vom vedea prin lumina sufletului nu prin ochii omului.
Cum putem practica aceasta? Intorcetiva la cunostiintele funcţionării Gans-ului, a
containerului de CO2. Începeţi să vă jucaţi cu amestecuri cu care înţelegeţi cum să controlaţi
emoţiile în raport cu mediul pe care l-aţi creat şi cum să transferaţi aceste cunostiinte la ceea
ce aţi creat. Montaţi o videocameră, închideţi ochii, folosiţi emoţiile pentru a comunica,
pentru a vedea şi vedeţi ceea ce vedeţi. Trebuie să corespundă cu înregistrarea.
Puneţi în fata voastră un container cu Gans în mişcare şi încercaţi cu emoţiile, fără ochi, să vă
dezvoltaţi simţurile dincolo de marginile containerului, dar prin câmpuri, dincolo de
marginile fizicalitatii.
În spaţiu orizontul nostru este foarte limitat iar la viteză cu care ne deplasăm în spaţiu adânc,
nu vom vedea decât lucruri blurate.
La ştirile din West, apar anunţuri de genul “Atenţie, în această informare există lumini
intermitente……” care sunt periculoase pentru persoanele cu migrene şi epilepsie. Când
creerul nu poate descifră informaţia, pentru a reacţiona, atunci produce informaţii pe care
fizicalitatea nu poate să le accepte şi se întrerupe. Numim aceasta atac epileptic sau
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Dacă călătoreşti în spaţiul adânc, luminile trec pe lângă tine în mare viteză şi trebuie să închizi
ochii. Cât poţi sta cu ochii închişi şi poţi avea încredere în mediu prin care treci? Frica de
necunoscut va fi povara supravituirii omului.
Am început învăţăturile în a înţelege fără a vedea. Astfel nu veţi vedea numai linia orizontului la
17 mile, veţi vedea în adâncul Universului. Creerul omului s-a dezvoltat în aşa fel ca să lucreze în
acest sens. Frica omului în înţelegerea sa nu a permis deschiderea porţilor creerului.
Evoluţia creerului uman va fi cumplită. Va fi ca un sacou pe care îl întorci invers. Se vor contracta
părţile fizice şi se vor extinde părţile emoţionale şi sufleteşti.
Adâncul spaţiului deschide sufletul omului, unde fizicalitate este doar limita confirmării existenţei
puterii interne a sufletului.
Cum judecăm în spaţiu, când trecem pe lângă atâtea lumini cu mare viteză? Singurul lucru posibil
este să creştem la dimensiunea materiei de viteză mai mare ca ordin de mărime. Marerie care
poate să citească, să descifreze informaţia care vine. Emoţiile omului. Acesta este secretul.
Aceasta este cheia. Vom antrena oamenii noştri să facă asta.
Intrând în spaţiul adânc trebuie să înţelegem controlul emoţiilor, trebuie să înţelegem detaşarea
de fizicalitatea corpului uman aşa cum este el pe această planetă. Trebuie să înţelegem aplicaţiile
paşnice ale emoţiilor noastre şi interacţiunea cu sufletul nostru şi cu alte suflete.
Spaţiul adânc este atât de frumos! Omul trebuie să-l descopere, să creadă în el, să trăiască şi să se
supună regulilor Universului. Să traisca în el milioane de ani. Acesta este ţinutul făgăduit, în spaţiul
adânc, unde omul găseşte pacea în orice colţ.
La aceasta vom lucra de acum înainte. Trebuie să ridicăm nivelul umanităţii în totalitate, să nu
lăsăm pe nimeni în urmă. Echipa de management a FK se pregăteşte de aceasta.
În tim vom preda integul control Consiliului Mondial şi apoi Consiliului Universal.
40:30-49:48 https://youtu.be/0DJyQK1UQvk?t=2430

