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Chiar și în timpul zilei când omul este 
treaz și privește prin ochii lui, Sufletul 
se află încă în comunicare cu celelalte, 
și ceea ce se întoarce se înregistrează 
în structura fizicalității. Sufletul omului 
nu doarme niciodată, iar ochiul omului 
nu se oprește niciodată din a converti. 
Când călătorim în adâncul Universului 
și această viziunea a lui, starea de 
vizibilitate sau această condiție de 
odihnă și a somnului dispare, 
deoarece acum timpul nostru de 
odihnă și timpul adormit depind în 
totalitate de rotația Soarelui și a 
Pământului.

În spațiu, nu există nici un Soare și 
sunteți în dimensiuni fără timp, fără 
spațiu, deoarece spațiul este al tău, nu 
există alt spațiu în care să poți fi. Mulți 
dintre voi nu înțeleg când spunem că 
nu există timp și spațiu în lumea 
Universului, deoarece timpul și locul în 
spațiu sunteți voi; nimic nu există 
înainte sau după. Când vă aflați în 
profunzimea spațiului și nu aveți acești 
parametri care au controlat 
literalmente funcționarea fizicalității 
omului, mai există timp de odihnă? 
Sau trăim prin ochiul Sufletului omului? 
Trecem prin cicluri de opt ore și 16 ore 
de trezire deoarece cele 8 ore din 
adâncimea Universului sunt o secundă 
și aceasta este mai puțin de o 
secundă? El nu există. Sau facem 
parte din înțelegerea renovării, 
regenerării sau înlocuirii? Luăm și 
așteptăm 16 ore pentru a ne reîncărca 
în timpul de odihnă, sau ne reîncărcăm 
pe măsură ce ne folosim, și luăm din 
mediul Universului după necesitate, 
încât să nu mai fie necesar să ne 
reîncărcăm, de aceea nu mai avem 
nevoie de timpul de odihnă?

Ne întoarcem la originea noastră pe 
această planetă, nu au fost săptămâni, 
nu au fost zile, nu a fost timp. 

Diferența cu lumea spațiului, atunci 
când intrăm în el, nu există lipsă de 
energie, deoarece pe măsură ce o 
folosim, noi o refacem. De fapt, nu o 
folosim, accesăm energia universală 
pe măsură ce o folosim, ea este 
înlocuită. Trebuie să stochez mâncare, 
încât într-o zi voi fi înfometat în spațiu? 
Mâncarea este, și va fi acolo cât am 
nevoie.

Apoi vine o întrebare fundamentală: Ce 
va face omul cu o viața fără oboseală, 
fără foame și fără dimensiune? Cum 
ne petrecem timpul în adâncul 
spațiului? Când urmăriți unele din 
aceste filme futuriste, ei pun oamenii în 
capsule să fie în siguranță pentru 100 
de ani, 200 de ani până când ajung la 
destinație. 100 de ani de viață a omului 
nu este nimic în noua dimensiune a 
spațiului, și dacă îi lăsați liberi, acum, 
când înțelegem cum funcționează 
Sufletul, nu trebuie să mai aduceți pe 
nimeni în somn. Aduceți echilibru între 
Sufletul omului și Sufletul fizicalității 
omului, astfel încât acestea să 
funcționeze într-un mod sincronizat.

"Eu sunt un fizician nuclear, sunt un 
om de știință prin antrenament, prin 
natura mea, și pentru mine, când mă 
uit la Sufletul omului și la Sufletul 
fizicalității omului, mi le explic ca pe un 
proton și un electron. Electronul se 
mișcă și are nevoie de energie pentru 
a găsi poziția în conformitate cu 
protonul lui. În profunzimea spațiului, 
viața omului va fi aceeași, fizicalitatea 
va absorbi ceea ce are nevoie de la 
Suflet, pentru a-l menține într-o 
anumită poziție și distanță față de 
Creatorul ei. Atunci, trebuie să mai 
căutăm mâncare în spațiul Universului, 
sau de fapt devenim ca un alt lucru 
natural - electron și proton?
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https://youtu.be/aQFNLeLQxgY?t=1845 
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