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Ochii, poarta (portalul) Sufletului

• Ce este un portal? Ce ne aduce un portal?
• Portalul ese un ochi, o privire, spre viitor, spre o altă dimensiune.
• Dacă ne gândim, Sufletul omului are propriul său portal.
• Noi niciodată nu am înțeles, cum fizicalitatea a creat, ceea ce eu numesc portal, pentru 

propriul transport, pentru propria comunicare, pentru propria lățime de bandă a intensității,
de ordin mai înalt sau mai jos.

• Dcă vă uitaţi la structura fizicalităţii omului şi la poziţia Sufletului
omului, veţi vedea portalul, este acolo, dar noi ca fiinţe umane
nu l-am luat în considerare.

• Dacă privim structura craniului omului şi daca desenăm banda                                                                 
din dreptul ochilor, vedem că aceasta intersectează pozitia                                                            
Sufletului omului.

• Ochi sunt alcătuiţi din ţesut moale, pe când restul este foarte                                                            
absorbant, iar cănd privim la nourosistemul din spatele ochilor,                                                          
la structura ochilor şi la Sufletul omului, vedem ce portal                                                                  
important a creat viaţa pentru ea insaşi.

• Daca aţi putea creşte şi înţelege intensitatea şi funcţionarea                                                               
Sufletului omului,  întrgul Univers ar deveni vizibil pentru voi.

https://youtu.be/aQFNLeLQxgY?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=1140
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• În Comunitatea Universală multe rase au ochii acoperiţi, dar au folosit intensitatea Sufletului 
pentru a trece de dimensiunea structurii fizicalitaţi, de graniţele emoţiilor, de ceea ce numim 
creier.

• Cănd vorbim de poarta Sufletului, de portal, adică de ochii omului, de piele, vedem că pielea 
urmareşte întreaga structură a fizicalităţii.

• Oare avem nevoie de o vedere direcţionată, pentru a vedea, sau să privim direct prin 
transferarea intensitaţii Sufletului. Ochii sunt cel mai puternic instrument, care a fost dat 
omului, penru transportul şi comunicarea Sufletului în Univers.

• Ochii sunt accesul printr-un ţesut moale şi privesc direct spre Sufletul omului.
• Daca aveţi un sistem audio stereo ( sau cuadrifonic), puteţi localiza exact poziţia Sufletului.  
• Aveţi cele două emisfere cerebrale, aveţi cei doi ochi şi cele două urechi şi dacă desenaţi 

liniile care intersectează aceste pozizii, într-un mod specific, veţi găsi poziţia Sufletului.   
• În viitor vom  înţelege, ceva foarte simplu, de ce vedem când visăm,                                                         

de ce conectăm aceste vise cu zgomotul şi locul.
• Este pentru că Sufletul omului  vede prin ochii omului şi acest                                                        

proces  de accesare a altor Suflete, se întoarce ca viziune şi vedem.
• Craniul absoarbe, are o limitare, dar ţesutul moale al ochilor şi lichidul                                                   

din ochii omului, asigură transformarea de la nivelul Sufletului omului, la                                                  
nivelul fizicalitaţii.

• Conversia are loc în ochii omului, fizicalitatea globului ocular este                                                        
mai mult sau mai puţin irelevantă. Orice vedem ca un vis, sau o conexiune
cu alte Suflete trece prin ochii omului, la o anumită intensitate.                           
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• Dar trebuie să înţelegem întreaga structură a craniului omului,                                                              
unde vedem şi alte intensităţi.

• Ceea ce vedem în vis, prin intermediul portalului, este la                                                                   
intensitatea Sufletului şi la întorcere din Sufletul mediului,                                                               
se converteşte şi devine viziune, memorie, vis.

• Chiar şi în timpul zilei, când omul este treaz, prin intermediul                                                             
ochilor, Sufletul este în comunicare cu alţii şi ceea ce se întoarce                                                         
este înregistrat în structura fizicalităţii.

• Sufletul omului nu doarme niciodată şi ochii omului nu se opresc din conversie.
• Dar atunci când călătoriţi în adâncul Universului, această condiţie a ceea ce numim vizualitate

şi aceasta condiţie de veghe şi somn, dispare, deoarece sunt în totalitate legate de rotaţia 
Soarelui şi a Pamântului. 

• În spaţiu nu este Soare şi sunteţi în condiţie atemporală şi                                                                                         
aspaţială, pentru că acel spaţiu este al tău, nu este un alt                                                                 
spaţiu în care să fii. 

• Acolo timpul, locul şi spaţiu eşti tu, nimic nu exista înainte şi după.
• Deci, când esti în spaţiul adânc  şi nu ai aceşti parametrii, care                                                                 

controlează fizicalitatea, nu este timp pentru odihnă şi trăim prin ochii Sufletul nostru.
• Trecem prin acest ciclu de 16 ore de veghe şi 8 ore de somn, când în Univers acestea sunt o 

secundă? Trecem prin acest porces de regenerare, aşteptăm 16 ore pentru a ne reîncărca din 
nou? Sau ne reâncărcăm continuu, luând din mediul universului ce avem nevoie şi nu mai 
avem nevoie să ne încărcăm, nu mai avem nevoie de timp de odihnă.
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• Fiecare religie şi-a ales o zi sfântă a săptămânii, pentru a fi sărbătorită şi dacă ne luăm după 
toate, atunci, întreaga săptămână ar fi sărbătoare.

• Dacă ne întoarcem la originea noastră pe această planetă, nu erau săptamâni, zile, nu era 
noţiunea de timp.

• Când intrăm în lumea spaţiului, nu lipseşte energia, pentru că pe măsură ce o consumăm se 
regenerează, se înlocuieşte pe masură ce se foloseşte.

• Oare ne trebuie să luăm cu noi alimente pentru cănd ne va fi foame, dar hrana se află acolo, 
va fi acolo pe măsură ce avem nevoie de ea.

• Şi vine întrebarea fundamentală, ce va face omul cu viaţa lui, fără oboseală, fără foame și fără 
dimensiune? Cum ne vom petrece ”timpul” în adâncul spaţiului?

• Când priviţi aceste filme futuristice, vedeţi acei oameni în capsule care dorm 100, 200 de ani 
pănă ajung la destinaţie. 100 de ani de viaţa a unui om nu înseamnă nimic în dimensiunea 
spaţiului. Dar cănd întelegeţi funcţionarea sufletului, nimeni nu mai este pus să doarmă.

• Realizam echilibrul între Sufletul omului  şi Sufletul fizicalitaţii omului, astfel că sa funcţioneze 
sincron, ca un proton şi un electron.

• Electronul se mişcă şi atrage energia de care are nevoie pentru aşi găsesi poziţia în raport cu 
protonul său. Deci viaţa omului în adâncul spaţiului va fi la fel, fizicalitatea va absorbi tot ce
are nevoie de la Suflet, pentru a pastra poziţia şi distanţa faţă de creatorul său.

• Deci mai este nevoie să omorâm, să căutăm hrană de-a lungul                                                                    
Universului sau devenim o altă lucrare a naturii, ca şi electronul şi protonul.                                              
Existenţa omului este similară cu unui atom. 

• Mai este nevoie să hrănim omul?                                18:05
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• Nu am venit aici pentru a construi fabrici, am venit pentru a detaşa omul de fizicalitate, dar 

acesta este modul prin care pot aduce omul să vadă frumuseţea tehnologiei, încât să se 
oprească din construit și să devină independent.

• Am făcut Centre de cercetare pentru a dezvolta noi cai de înţelegere.
• Dar acum, dacă am înţeles cum funcţioneaza Sufletul omului, cum se manifestă pe el însuşi, 

cum îşi păstrează poziţia, în raport cu dimensiunea sa, este oare vreo realitate a fizicalităţii 
sau este doar un miraj al câmpurilor, care încearcă să se ţină în poziţie unul pe altul, creâd o 
viziune, mirajul fizicalităţii. 

• Deci, există oare, spaţiu şi timp? Există oare, un timp, pentru a avea un spaţiu care să vă 
confirme existenţa?

• Avem nevoie de vedere sau văzul este un portal de comunicaţie a sufletului omului, fără 
restricţia dimensiunii fizicalităţii, la intensitatea altor Suflete.

• Vom vedea Sufletul entităţii Universului prin Sufletul nostru, prin ochii omului, dar nu prin 
funcţionarea lui fizică, ci prin Sufletul celulelor fizicalităţii lor, care fac conversia la viziunea 
Sufletului omului.

• Este vre-o parte a creierului care să convertească asemenea informaţii, pentru ca noi să 
înţelegem?

• Suntem conştienţi de existenţa vieţii de dincolo de Univers, dar informaţia este filtrată la un 
anumit nivel, desupra sau sub vederea periferica a omului în dimensiunea fizicalităţii pe 
această planetă.

• Dacă ne întoarcem la lecţiile medicale, doctor Eliya Kostova, expune funcţionarea organelor şi 
sistemelor, în accepţiunea medicilor şi apoi noi facem paralela cu Sufletul omului şi 
înţelegerea funcţionării plasmei. 
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• Iar concluzia este că noi am creat sisteme şi tehnologii pentru a confirma că ceea ce vedem 
este ceea ce există.

• Am transferat cunoştiinţele în dimensiunea fizică a înţelegerii noastre.
• Am trimis nave spaţiale către Marte, Lună,dar am făcut poze conforme vederii umane nu la 

intensitatea specifică vederii Universului şi ne confirmăm noua înşine că doar asta este.
• Aşa am construit sisteme medicale care să se potrivească  erorii că oxigenul traverseză 

plămanii şi noi toţi am aceptat asta. Cu noua tehnologie am aflat că nu este decât un transfer 
de energie.

• Dacă transferaţi energia unei banane punănd-o în gură  şi aceasta apare în limfă (elementele 
compoziţiei ei) şi devine parte a corpului vostru, la fel este daca puneţi banana în ochii voştri, 
va fi transferată la fel, nu trebuie s-o puneţi în gură, puteţi să o puneţi pe piele şi devine parte 
a limfei.

• Deci există un proces de conversie, însă omul a creat sisteme pentru a-și confirma înțelegerea 
lui la momentul respectiv, iar noi le-am acceptat. 

• Este vremea unificării și să înțelegem că funcționarea fizicalității Universului, nu este la 
nivelul vederii umane, ci este la nivelul viziunii spectrului total al intensității Sufletului 
omului.

• Noi doar convertim şi luăm partea de care avem nevoie.
• Dacă vă uitaţi la ultima imagine, din una din cărți, eu spun: Dumnezeu este Creatorul a tot, 

iar omul convertorul a ceva.
• Noi convertim puțin din tot, dar Iubirea Creatorului acoperă întreg spectrul.
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• Ceea ce pentru voi este o furnică, pentru o altă creatură a Universului, este un Suflet 
mișcător, deoarece nu vede fizicalitatea.

• Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem, în special când este vorba despre portaluri, prin 
care se transferă Sufletul omului, sau dimensiunea fizicalității omului, aceste lucruri vor conta 
foarte mult.

• Contează foarte mult, deoarece trebuie să decideți care este spațierea în care puteți exista, și 
nu neapărat în dimensiunea fizicalității acestei planete, a acestui sistem solar, a acestei galaxii 
și a acestui Univers.

• Dacă iau același Suflet care dă fizicalitatea omului, cu două brațe și două picioare, și-l pun 
într-un alt Univers, într-o dimensiune cu altă intensitate, poate fi nimic sau poate deveni o 
singură celulă ce acoperă întreg spațiul al acelui Univers.

• Deoarece energia sistemului contează, și nu degetele de la mâini sau picioare, și cum ne 
mișcăm.

• Apoi ajungem la o înțelegere fundamentală.
• Când faceți aceste portaluri și creați aceste sisteme de transport a Sufletului omului în 

dimensiunea Universului, trebuie să controlăm intensitatea Sufletului omului pe această 
planetă? Sau îi dăm Sufletului omului, libertatea de a-și alege locul, punctul de confirmare a 
propriei lui existențe.

• Și atunci ce se întâmplă cu frumoasa expresie pe care omul a acceptat-o:
• Am făcut omul în imaginea mea!
• Imaginea mea pe Pământ este cu două picioare și două mâini, iar imaginea mea pe planeta 

Zeus este cu 20 de brațe și 20 de picioare. Care este a mea?
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• Sau, este imaginea mea dependentă de mediul unde mă manifest?
• Și atunci, încă mai comunic și mă aflu la controlul dimensiunii spațiale a Sufletului omului din 

acea poziție?
• Și totuși pot privi prin portal şi să fiu în contact cu mama, cu sora pe care le-am cunoscut pe 

planetă.
• Acestea sunt lucrurile care vor fi luate în considerare în viitoarele Conferințe ale Agențiilor 

Spațiale din întreaga lume și ale Fundațiile Keshe ale acestor națiuni, care vor avea loc în 
următoarea perioadă.

• CIBRIU  este noul nume pentru noua Agenție Spațială, care înseamnă Agențiile Spațiale ale 
Chinei, Iranului, Braziliei, Rusiei, Indiei și Statelor Unite.

• “cibriu.org” este deja înregistrat și-și va începe funcționarea în câteva săptămâni.
• Pe noi nu ne interesează să aducem doar savanți de la NASA, ci prima dată contează savanții 

Fundației Keshe, care au dezvoltat tehnologia spațială prin munca lor.
• Deci noi unim Agențiile Spațiale ale națiunilor unde activează Fundațiile Keshe.
• Deoarece este responsabilitatea voastră să-i învățați pe acești tipi, că este altceva ceea ce voi 

știți, să deschideți ochii savanților spațiali actuali, să înțeleagă funcționarea Sufletului omului.
• Voi deveniți învățătorii acestor noi Agenții, învățătorii acestei noi științe prin înțelegerea noii 

tehnologii și transferul cunoașterii despre care v-am învățat și v-am educat, de a construi 
nave spațiale.

• Și în acest proces, este ușor să învățați savanții noii ere spațiale, că ne-am mutat de la 
fizicalitatea navelor, de la fizicalitatea planetei Pământ, de la fizicalitatea corpului omului, 
spre dimensiunea Creației care este cea a Sufletului omului.
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• Va fi foarte greu pentru savanții actuali să accepte asta, deoarece vor descoperi că nu vor mai 
avea pasageri pe care să-i transporte.

• Avem pe unul dintre colegi, un om pe care-l cunoaştem, și al cărui sarcină este de a finaliza 
misiunea spațială NASA către Marte, pentru aterizarea vieţii umane pe Marte, în 2020- 2030.

• Șefului misiunii i-a spus că nu poate vorbi cu Fundația Keshe, îi este interzis, î-și va pierde 
slujba.

• Aceasta se va întâmpla, atât timp cât există mușamalizarea făcută de Agențiile Spațiale.
• Ceea ce vedem prin construirea Orașului Spațial, noi arătăm că orașele nu sunt altceva decât 

un spațiu pentru Sufletul Creației.
• Și nu doar de pe această planetă, ci din întreg Universul.
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• In oraşul spaţial va trebui să creăm un spaţiu unde va fi locul de interacţiune  între om, 
sufletul omului şi creaturile, sufletul creaturilor Universului. Trebuie să avem o cameră de 
oaspeţi şi una pentru primire.

• Noi am trimis cu ani în urmă mesaje, materiale, în Univers, unde arătăm cine suntem, de 
unde suntem, dar de data aceasta aducem sufletul omului din Univers ca oaspete în casa 
noastră, chiar dacă i-am avut ca musfiri mult timp.

• Câteodată întâlnim oameni cu care, discutând, aflăm că ne-am mai cunoscut candva, dar i-am 
uitat. În aceste oraşe spaţiale aveţi posibilitatea de a vă reaminti, omul de pe stradă, din acel 
loc, este un călător al Universului şi s-a prefăcut că mănâncă pentru ca tu să te simţi bine, dar 
el a venit să vadă Sufletul omului.

• Deschizând aceste oraşe, nu este o invitaţie pentru voi de a vedea o magie noua, nu este un 
Disney World, dar este o lume care vă va face să înţelegeţi că tot timpul a fost acolo, a fost cu 
noi. Noi suntem cei care nu am înţeles.

• Creând aceste portaluri, permitem pasagerilor, care vin în dimensiunea Pământului, să se 
arate în dimensiunea originală a creaţiei, de pe planeta lor.

• Schimbarea, în timpul ce va veni, va fi atât de rapidă încăt omul va avea două opţiuni, să 
rămână în trecut, sau să accepte noul  şi prezentul viitor al ştiinţei.

• Cum a întrebat un copil, când a fost descoperită electricitatea? Ea a fost cu noi tot timpul, dar 
abia acum noi am aflat ce este şi cum se produce.

• Acum dezvoltăm o cunoaştere a structurii universale, nu în stare materială a omului, pentru a 
putea înţelege realitatea şi adevarul despre Creaţie şi nu doar a noastră.

• Aceste lecţii vor fi auzite de mulţi oameni ai acestei Planete şi de generaţiile ce vor veni.
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• Dacă nu eşti mulţumit în dimensiunea fizicalităţii, nu este nevoie să te încarcelezi singur în 
ea. Este valabil pentru multe lucruri când omul ajunge în spaţiu.

• Este o libertate nouă care vine cu un nou principiu, o nouă dimensiune a totalităţii, dar cu 
integritatea minţii, nu cu ce este al altora. Să nu furi!

• Am început faza finală a programului spaţial şi veţi vedea zborul cu sufletul omului.
• Noul sistem de zbor care este în fază de proiectare şi dezvoltare, este o desăvârşire a 

totalităţii, este o replicare pas cu pas.
• Nu vom dezvălui când, cum, cine şi unde va fi arătat, dar când se va manifesta, fiecare suflet 

al acestei planete îl va simţi.


