
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
22 minut 24 sek. Co jest ciekawe, że te terminologie w świecie nauki, i tworzenie się 
czarnych dziur, którą zapoczątkował Stephen Hawking, nadal trwa i jak powiedziałem, i stało 
się to trudne ją zmienić. Ponieważ wymyślają tak wiele teorii na ten temat, te teorie mają 
swoją bezwładność / pęd, i jest bardzo broniona przez naukowców w bardzo agresywny 
sposób i nowe technologie idące w parze z rozwojem tych technologii. Tworzą więcej 
fałszerstw i więcej nieakceptowalnej wiedzy w świecie nauki. A jednym z nich jest, co 
nazywany trójwymiarowym stanem Wszechświata, i to, co nazywają hologramem. Niektórzy 
z was mogli słyszeć o tej terminologii, czym ta terminologia jest, to że cały Wszechświat jest 
hologramem. Nie ma w tym rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że Wszechświat nie 
jest płaski, ma dwa wymiary powyżej, a to, na co patrzymy, nie jest rzeczywistością, ale 
doszliśmy do zaakceptowania tej rzeczywistości. I to, co interesujące to kosztuje setki 
milionów dolarów wydanych na to, co nazywacie fantazyjną gadką. I jest to dobre dla KF 
Poszukiwaczy Wiedzy by zrozumieli, co to jest. A potem zrozumiecie, jak to wszystko 
zostało wstrzymane a rządy wydają na nie miliardy. I już niedługo niektórzy z was 
doprowadzą to do punktu, co nazywacie rzeczywistością. Czym jest holograficzna pozycja 
Wszechświata, jest tym... Rozważano, że Wszechświat jest płaski, a potem odbicie od tej 
płaskości, tworzy obrazy wewnątrz, które nie są rzeczywistymi, będące galaktykami i 
gwiazdami i wszystkim innym. I na wiele sposobów możemy to przedefiniować na nowo, co 
nazywasz zasadą holograficzną, wydali dużo pieniędzy siedząc na tym. Zaczęło się to kilka 
lat temu, a teraz rzeczywiście powstają rzeczy, które potwierdzają, że to prawda i ludzie, 
ponieważ widzą te rzeczy, to w nie wierzą. Co to znaczy? Powiedzmy, że to jest zdjęcie, 
dwuwymiarowe zdjęcie galaktyki, a następnie pod nim, jeśli spojrzeć na to w ten sposób, tutaj 
widzimy galaktykę. To tak naprawdę nie ma galaktyki to tylko światło świecące do niej 
(nieczytelne) obrazu. A jedną z tych nierealnych rzeczy jest planeta Ziemia, ponieważ ma 
ponownie obraz, który obserwujemy dwa wymiary. To częściowo przychodzi i zaczęło się z 
powodu wielu, co nazywamy programowaniem komputerowym, a następnie piszą programy 
komputerowe, które faktycznie mogą to zrobić i pokazać, że tak jest, ale w rzeczywistości 
nikt nie zadał ani jednego pytania, dlaczego ci ludzie wydają tyle pieniędzy na cały ten fałsz? 
Ponieważ widzimy to. Widzimy to w prawdziwym życiu i nikt nie powstrzymuje tego, co 
nazywam tej gry tego, co nazywamy hologramowego obrazu Wszechświata. Jeśli to jest 
galaktyka, tutaj, faktycznie tworzy, a tu jest spinka na wskroś, które utrzymuje jej pozycję, 
więc to jest wymyślona szpilka, ale pola magnetyczne są tam. Więc widzisz na powierzchni, 
to, co nazywamy dwóch wymiarów, jest dla nich rzeczywistością, to faktycznie istnieje, a 
cokolwiek zobaczymy pod spodem, jest tylko hologramem. Więc prawdziwe życie ma dwa 
wymiary, i widzimy, co tłumaczymy. Ale w rzeczywistości nikt nie mówi tego ludziom, że 
jeśli stoicie, stoicie na Ziemi, mój sławny człowiek, patrzysz na Słońce, Słońce jest płaskie. 
Nikt z nas nie widzi Słońca jako pełna sfera. Zawsze obserwujemy Słońce jako płaską istotę, 
ale w kształcie koła. Więc wiemy, że Słońce jest tam, ponieważ kiedy patrzymy na Ziemię z 
Księżyca, widzimy Ziemię ponownie płaską. Więc w rzeczywistości, czy jest płaska, żyjemy 
na niej, ale Ziemia jest okrągła. A ponieważ wiemy, co to oznacza, podróżujemy wokół niej, 
udajemy się wszędzie na niej. Więc jeśli chodzi o nową naukę o holografii i w pewien sposób 
próbująca przekonać cię, że Wszechświat jest płaski, tak w oczach człowieka jako 
obserwatora jest płaski. Ale w rzeczywistości nie jest, ponieważ człowiek na księżycu widzi 
Ziemię jako płaski dysk. Człowiek na ziemi widzi Słońce jako płaski dysk, i Księżyc jako 
płaski dysk. Więc ta teoria hologramu, holografii oni stworzyli wymiary do tego i stworzyli 
to, aby to powiedzieć, że jest to płaska istota. Ale co ciekawe, co ten poruszony temat 
przynosi? Jest to, teraz kiedy udało im się stworzyć setki milionów gwiazd, i powiedzieli to 
jest hologram i potwierdzili, że ma więź, jak Ziemia na zewnątrz, bardzo podobnie, jeśli 
mamy erupcję wewnątrz Słońca, widzimy to na powierzchni, ponieważ pęcznieje i widzimy 



to. I mówią, że ta powierzchnia jest płaska i ma dwa wymiary, i ten hologram Wszechświata, 
jak go widzimy, jest odbiciem płaskiej powierzchni. To zmienia coś bardzo fundamentalnego. 
Po raz pierwszy ludzkość potwierdza, że Wszechświat ma twarz. Tu jest koniec, tu jest 
powierzchnia dokładnie tak, jak powierzchnia Słońca Ziemi i Księżyca, i na tak wiele 
sposobów, w tej teorii, którą budują, w rzeczywistości całkiem możliwe, że Wszechświat ma 
twarz ponieważ, jak mówimy: Wszechświat to Unicos. I tak jak my staliśmy tutaj i 
obserwowaliśmy Ziemię i Słońce i Księżyc, jeśli staniesz w innym wymiarze, zobaczymy 
twarz tego Wszechświata. I jak w książce numer trzy, jesteśmy częścią Unicosu, i istnieje 
wiele takich płaskich powierzchni z wzorcem dwóch wymiarów. Ponieważ w rzeczywistości 
światło we Wszechświecie świeci na powierzchni, jak ryba, w oceanie. Ale jednym 
podstawowym pytaniem jakie możemy zadać naukowemu światu, co mogę wyjaśnić, jest 
tym, gdy jesteś na morzu na łodzi, i siedzisz na tej płaskiej powierzchni Wszechświata, i jest 
tak przejrzysta, że widzisz wszystko, czy jest to galaktyką, rybą, pływającą w oceanie 
Wszechświata, tak jak w przypadku łodzi, na pełnym morzu. Czy to oznacza, że nasz 
Wszechświat nie zaczął się otwierać? Czy to oznacza teraz, że człowiek coraz więcej 
rozumie, w swoich błędach potwierdza istnienie Unicosu? Ogromna ilość pieniędzy jest 
wydawana w Wielkiej Brytanii i USA na ten hologram. Ostatnie stacje to około 160 milionów 
dolarów. Tylko za obraz wyprodukowany przez komputerowy program. Pierwotnie około 10-
15 lat temu, to powstało, ponieważ ludzie nie mogli zaakceptować Totalności 
wiecznej/niekończącej czarnej dziury, która obejmuje wszystko. Wielu naukowców 
początkowo myślało, jeśli wszystko kończy się na niczym, to co z nami się stanie, więc jest to 
miraż, ponieważ wciąż jesteśmy tutaj. W każdym razie, fizycy jądrowi, kosmolodzy i i w 
pewien sposób astrofizycy, wszyscy zmówili się razem by potwierdzić, że nie ma istnienia, że 
nie ma nic, ponieważ byliśmy do tego przekonani, że wszyscy skończymy w tej czarnej 
dziurze stworzonej przez Stephena Hawkinga, i nigdy nie wyjdziemy i to będzie koniec. Ale 
jeśli spojrzeć na podstawową zasadę zrozumienia rzeczywistości o interakcji wzoru pól 
Wszechświata, to wraca do tej samej rzeczy, jest tak bardzo magnetyczna, co grawitacyjna. 
Co to oznacza? Oznacza to, że nawet czarna dziura, jaką rozważamy, ze względu na 
potwierdzenie jej istnienia, ma atmosferę. I jak widzimy z interakcją pól planety, jak widzimy 
z interakcją pól Słońca, tworzy własne zmarszczki/fale. I to jest to czemu świat nauki aż do 
teraz zaprzeczał. I to dlatego przychodzimy z tymi wszystkim, co nazywam, absurdalnymi 
koncepcjami, ponieważ w tym momencie czasu, w świecie fantazji czarnej dziury jedzącej 
wszystko, nigdy nie pozwoliliśmy na rzeczywistość, że jak bardzo jest grawitacyjna, tak samo 
jest magnetyczna i ma atmosferę też. I jak widzieliśmy z Ziemią, która ma jakąkolwiek 
energię czegoś, co nazywają masą, wchodzącą tworzy w niej światło. Tworzy wymiar 
egzystencji atmosfery. Więc tak samo się dzieje na powierzchni w granicach atmosfery 
czarnej dziury. Widzimy to zmarszczki/fale, potwierdzające istnienie atmosfery czarnej 
dziury kiedy patrzysz na czarną dziurę w tle fizyczności na wszystkich galaktyk i pola 
Wszechświata, kiedy się krzyżują. Widzimy migotanie, widzimy gra w grę. Oznacza to, że po 
raz pierwszy możemy potwierdzić, że czarna dziura jest istotą. Czarna dziura jest 
potwierdzeniem istnienia, bardzo podobnie jak Słońce, Ziemia i jak każda inna istota we 
Wszechświecie, gdzie nie tylko ma przyciąganie grawitacyjne, ale ma swoją własną 
atmosferę. Stephen Hawking sprowadził nas do tego błędu. Że zawsze patrzyliśmy na jedno 
grawitacyjne pole, ale w rzeczywistości jest taka sama jak każda inna istota. Ma ona, jak 
bardzo jest grawitacyjna, jest magnetyczna, i w artykule, który napisałem tworzenie się 
czarnych dziur, to jest znaczenie i nacisk na to. Dlaczego widzimy światła, na czymś, co 
nazywamy magnetosferą czarnej dziury, to pokazuje, że odbija ona dokładnie tyle ile bierze, 
tyle ile przyciąga w interakcji z polami pola magnetycznego tworzy i uwalnia światło. Tak jak 
to widzimy, kiedy meteoryty wchodzą na Ziemię, a one spalają się i tworzą czyste światło. 
Jak to się stało, że wszystkie te światła przyciągają się do środka, ale wciąż widzimy, że są na 



zewnątrz. Więc po raz pierwszy, jeśli to zrozumiałeś, ci z was, którzy zajmują się technologią 
kosmiczną w wymiarze podróży zrozumieliście, że to jeden z największych darów, jaki 
ludzkość kiedykolwiek otrzymała. Wysoka prędkość, szybsza prędkość transport przy użyciu 
czarnych dziur z jednego miejsca do drugiego. Nie zapomnij, co nazywasz czarną dziurą, jest 
to centrum intensywnego zagęszczania pól, nic więcej. A jeśli przybyłeś z Ziemi, by się 
zamknąć w jednym i podejść do następnego, możesz przejść przez magnetosferę tego, ale 
możesz zwiększyć swoją prędkość ponad prędkość światła, ale o miliardy razy. Człowiek z 
czasem zrozumie piękno czarnych dziur. Jak wiesz w niedawnej przeszłości, jak ??? zostało 
zbudowane, nazywają to ciemną energią. Ciemna materia, ciemna energia w galaktykach jest 
przyczyną ruchu a teraz ta teoria została całkowicie odrzucona przez kosmologów, fizyków 
jądrowych, bo nie istnieje. Ktokolwiek kto mówi ci o ciemnej materii, lub ze starego 
pokolenia, nie czytali nowej książki naukowej, ponieważ teraz rozumiemy, że nie ma czegoś 
takiego jak ciemna materia, ciemna energia. Ponieważ nikt jeszcze jej nie widział. To tylko 
przypuszczenie, które zaczęło się z wieloma innymi błędami. Ale co jest ważne, ta część 
teoretyczno kosmologicznej fizyki musi być zrozumiana przez zwolenników Fundacji Keshe, 
którzy stają się częścią technologii kosmicznej. Wykraczacie poza obecne rozumienie nauki. 
Musicie wyjść poza to, abyście mogli zrozumieć, że prędkość światła, jest prędkością światła 
w czasie i przestrzeni, którą podróżujesz. Może w przestrzeni prędkości światła na 
grawitacyjno magnetycznym polu Ziemi, ale cokolwiek myśmy zgadli ale jeśli stworzysz inne 
grawitacyjne magnetyczne pole z tego samego materiału, możesz osiągnąć inną prędkość, 
która jest większą prędkością pola grawitacyjnego przyciągająca światła w tym materialnym 
stanie. Może być dwa, trzy, dziesięciokrotnie szybsza niż światła na Ziemi. I to jest powód, 
dla którego widzimy migotanie na magnetosferze czarnych dziur. Ponieważ siła różnych pól 
materii decyduje się dostosować w odniesieniu do siły pola tła, a następnie widzicie 
migotanie, migotanie po grawitacyjnej (stronie). Pole magnetyczne lub to, co nazywamy 
MagGrav czarnej dziury, jest jedną z najlepszych wyraźnych przesłanek istnienia istoty jako 
całości. Podobnie jak Słońce, tyle ile ono daje i bierze. Przyjmuje ten przezroczysty stan w 
porównaniu z iluzją czarnego wnętrza, i daje to samo, dwuwymiarową półprzezroczystą 
atmosferę wokół niej, to, co widzimy, jako migotanie lub co nazywamy magnetosferą. Na tak 
wiele sposobów, jak wchodzimy w technologię kosmiczną, prawdziwą kosmiczną technologię 
Wszechświata, który nie jest zrobiona przez człowieka z jakimś napędem rakietowym, to 
odegra ogromną grę w wymiarze podróży kosmicznych. Co to oznacza, jeśli ludzkość 
zrozumie tworzenie czarnej dziury, w strukturze rdzeni kosmicznej formacji gwiazdy, wtedy 
pojawia się nowy wymiar w kierunku transportu. Gdzie zerowy czas podróży w różnych 
wymiarach Wszechświata staje się rzeczywistością bez interakcji i ingerowania w 
jakimikolwiek obiektami galaktykami, gwiazdami lub jakimkolwiek innymi istnieniami. 
Tworzenie tego, co nazywamy tymi trójwymiarowymi programami, które obecnie pracują, i 
nazywamy to holografią Wszechświata, 3 wymiarowe, aby pokazać, że to tylko hologram i 
nie jest rzeczywistością, bardzo dużo otwiera tym, którzy pracują wokół programu KF i 
technologii i formacji gwiazdy. Istnieje rozszerzenie w dziedzinie zunifikowanej teorii pola. 
Książka numer osiem, która ma zostać wydana i być napisania, jest tylko i wyłącznie o polach 
magnetycznych Wszechświata. Jak są tworzone, jak i jakie jest ich pochodzenie, jak one stają 
się by tworzyć przez to, co nazywamy dwuwymiarowym efektem i trójwymiarowym efektem, 
i jak nasze ciało przystosowało się do braku tego, co nazywam zrozumieniem lub ułatwienia 
sobie, aby nie blokować tym mózgu i przekształcać wszystko w odległości, na płaską 
powierzchnię. I ci naukowcy używają tej holografii, jako sposób na to samo, czym jest 
oszukiwanie, mniej więcej to co Einstein zrobił nam, w odniesieniu do prędkości światła. Jeśli 
pomyślisz o tym, gdy Ziemia jest płaska w oku człowieka na Księżycu, wtedy czy w dalszym 
ciągu są stworzenia w środku, woda w środku, umysł w środku i całe jestestwo gwiazdy albo 
rośliny. Wtedy, istnieje podstawowa kwestia w całym zrozumieniu struktury kosmosu, i jest 



tym... Jak to się stało, że ta drobinka kurzu, na granicy Układu Słonecznego tutaj, staje się 
planetą i pochłania materię do siebie? Czy jest w tym prawda, w stwierdzeniu, że w środku 
każdej planety jest czarna dziura? I jest na tyle silna, że może stworzyć swój własny wymiar i 
własną magnetosfera, a ponadto, dochodzimy do punktu w wymiarze Duszy Człowieka, który 
replikuje centrum planety. Czy mamy czarną dziurę wewnątrz struktury centrum mózgu 
człowieka, która poprzez wchłanianie z Totalności Wszechświata, wyzwala troszkę, co staje 
się manifestacją fizyczności człowieka. Nie ma w tym nic oprócz prawdy. Ale to, co jest 
ważne dla ludzkości, to zrozumieć siłę tej czarnej dziury ciągnącej ze środowiska 
Wszechświata, aby w głębi kosmosu mogli ją wykorzystać by karmić fizyczność człowieka, i 
nie dla człowieka by zabijał, ale aby podtrzymać życie. W głębi kosmosu, dokąd pójdziemy i 
co będziemy tam robić? Jedyną rzeczą dostępną dla nas, są to pola, które są wolne w obrębie 
Wszechświata. A ta czarna dziura, w czaszce stanowi centrum dla Duszy Człowieka. I na 
wiele sposobów, jeśli na to spojrzysz, wielkość mózgu człowieka jest magnetosferą tej 
czarnej dziury. Wtedy ty musisz zdecydować, poprzez Emocje, przy okazji kontrolując je, czy 
chcesz to pole, czy chcesz to pole, lub jesteś zainteresowany tym polem? W zależności od 
tego, jak chcesz odzwierciedlić siebie, aby tym być, lub którą część, lub który organ tej 
fizyczność, chcesz karmić. W sposób, w jaki otwieramy oczy, i idziemy do supermarketu i 
widzimy, kurczaka, nogi, piersi, steak z wołowiny, puszkę pomidorów, pomarańczę i jabłko. 
Dlaczego tak robimy? Ponieważ nauczyliśmy się czegoś bardzo prostego, możemy wziąć to w 
usta i przekształcić w to czego potrzebujemy, w to czego potrzebuje nasze ciało. 
Potrzebujemy witaminy C i potrzebujemy witaminy A. Dlaczego nie działać poprzez Duszę 
Człowieka, aby wchłonąć pola, które doprowadziły do stworzenia tego, aby przekształciły się 
w to, aby mogło się znowu przekonwertować? W bardzo krótkim czasie, kiedy człowiek 
zabierze się w kosmos, z magnetyczno-grawitacyjnymi polami Wszechświata nauczy się tego. 
Ponieważ, jest to bardzo trudne, aby zrobić to, w strukturze tej planety. Ponieważ ona nie 
pozwala tobie, a po drugie nie ma siły pola dla ciebie, aby móc to przetestować, abyś mógł 
zbadać i zobaczyć, jak to się robi. Więc czego potrzebujesz i czego my potrzebujemy aby się 
nauczyć, ze zrozumienia czarnych dziur, wróć do artykułu o kreacji czarnych dziur, 
zrozumiesz, że czarne dziury nie tylko wchłaniają, ale poprzez wchłanianie, one odbijają. 
Ponownie, tak jak powiedziałem, w różnych wymiarach, w różnej terminologii fizyki, 
nazywamy to w ludzkim ciele, mózgiem człowieka, jest magnetosferą. Na Ziemi, nazywamy 
to ziemską atmosferą, a w galaktykach i czarnych dziurach, nazywamy to 
iskrzeniem/błyszczeniem, określa to wymiar i rozmiar jego istnienia. Tak więc, w zasadzie 
cały świat nauki się zmienia, kiedy zrozumiesz, poprzez strukturę swojego mózgu, do siły 
struktury mózgu człowieka, człowiek może podróżować po przestrzeni Wszechświata, w 
zerowym czasie, używając warunku struktury własnej egzystencji, poprzez centralny mózg, 
lub to co nazywamy Duszą Człowieka. Teraz, czy musimy zaakceptować holografię i całą tą 
naukę którą w nas rzucają, tylko dlatego, że z daleka ciało człowieka też jest płaskie? Kiedy 
patrzę na ciebie z daleka widzę ołówek. Ale w głębi wiesz, że tutaj jest serce, jest płuco i 
słuch aby być. Ale co jest ważne dla nas to, to jak daleko posunie się człowiek aby zobaczyć, 
poprzez ten centralny punkt, Duszę Człowieka w centrum, co nazywamy czarną dziurą, 
egzystencji życia człowieka i gdzie znajdują się jego Emocje. W ludzkim mózgu znaleźliśmy 
miejsca, które nazwaliśmy, że tu jest emocja smutku lub cokolwiek, ale gdzie Dusza 
Człowieka skrywa swój sekret? Na tak wiele sposobów sekret jest bardzo prosty, aby go 
odkryć. Jeśli to jest czarna dziura, Dusza Człowieka, egzystencja człowieka w wymiarze 
fizyczność Ziemi, i czarna dziura w galaktyce jest w jakiejś odległości, czy człowiek może 
uwolnić tak dużo, że może podłączyć się, nie tylko do samej czarnej dziury, ale do jej 
magnetosfery, w danej sile, gdy ma potrzebę i karmić siebie w nowych miejscach, tak, że nie 
musi zabijać. Zawsze patrzymy na absorbowanie energii z pomarańczy, a co z 
absorbowaniem energii z głębi Wszechświata i jest darmowa i w Totalności, każdej potrzeby 



komórki człowieka. Teraz rozumiesz, że wiedza się zmienia. Gra wiedzy. Ale zrozumienie 
tego tworzenia pól i kierunku ruchu, i w pewnym sensie informacji zwrotnej tego, że możesz 
stać się częścią tego, czego potrzebujesz, potrzebuje trochę więcej zrozumienia o prawdzie o 
magnetycznych polach. Przygotowałem cię na to w ostatni tydzień, w bardzo prosty sposób, 
ale przygotuję cię nieco bardziej, głębiej, że dojdziesz do zrozumienia czegoś bardzo nowego. 
Jeśli spojrzysz na to, pole magnetyczne z magnesu, przesuwa się z jednego magnesu do 
drugiego. Ale, wiemy poprzez warunek istnienia, że pole powróci samo do siebie. To co 
wiemy, w rzeczywistości że istnieje przepływ pola, w przeciwnym kierunku, także w całym 
tym procesie. Ponieważ kiedy stawiamy dwa bieguny północne, na przeciwko siebie, tworzą 
one przestrzeń. I jako, że jesteśmy w warunku plazmatycznym, jest liczna ilość biegunów 
północnych i południowych w Plazmie materii. Wtedy zrozumiesz, jako, że to musi 
podróżować w ten sposób. Z punktu obserwatora tutaj, to jest magnetyczne, a to jest 
grawitacyjne, ale z punktu widzenia tutaj, to jest grawitacyjne, a to jest magnetyczne. Ale, co 
jest ważne aby zrozumieć, jest to że ta rzecz sama w sobie, ma pola i te pola, w interakcji ze 
swoim otoczeniem, tworzą w zasadzie magnetosferę samych siebie. I w tym samym czasie, to 
samo dzieje się i odnosi się do tego, że to tworzy, swoją własną magnetosferę. I co będzie 
ciekawe do zobaczenia to interakcja dwóch pól magnetycznych, przepływających w kierunku, 
ale poprzez zwartość materiału wewnątrz, materialnego stanu, stworzy światło w tym 
regionie. Tworzy bardzo skuteczną linię interakcji, ale w prędkości, jeśli człowiek zrozumie, 
stanie się trajektorią dla prędkości światła dla podróży, w zależności od tego w jakiej sile 
światła chcielibyśmy podróżować. Więc, co to oznacza, jest bardzo proste. A jest to, że każde 
pole, które widzimy 'pływa'. Każdy wymiar jaki widzimy i rozumiemy, jest tak, że gdy masz 
pole grawitacyjne, w odniesieniu do tutaj, masz magnetyczne, takie samo, które jest w tym 
kierunku. I będąc dynamicznymi, tworzą wortex życia i światła, który człowiek może 
wykorzystać. Na tak wiele sposobów, jeśli na to spojrzysz, jedno jest silniejsze, a drugie 
słabsze i gdy słabszy przychodzi, by nakarmić się od silniejszego, tworzą wortex, że 
interakcja pól worteksu tworzy światło, lub to, co nazywamy widzialnym światłem. Ale w 
tym samym czasie interakcja tych dwóch pól, tworzy hałas lub dźwięk lub obrazy dźwięku. 
My dobrze znamy obrazy dźwięku, ale nigdy nie zrozumieliśmy jak. Znamy obrazy dźwięku, 
tego co nazywam światłem w doskonałym ruchu i nauczyliśmy się, jak go konwertować. Ale 
nigdy nie siedliśmy i przemyśleliśmy, by dosłownie zrozumieć ten proces, to stanie się 
bolesną przeszkodą dla wielu ludzi w głębi kosmosu. Wielu, wielu ludzi, albo istot ludzkich, 
powrócą z kosmosu całkowicie, całkowicie zdezorientowani psychicznie/mentalnie. Jaki jest 
powód? Człowiek zna ten efekt na tej planecie, ale nigdy nie zatrzymał się na chwilę, aby go 
zrozumieć, ponieważ teraz, gdy spotka się z tym w przestrzeni będzie musiał rozwiązać ten 
problem. Dla siebie samego, nie dla nikogo innego. Pozwól mi to wyjaśnić w ten sposób. 
Mieliśmy Duszę, wyjaśniliśmy w zeszłym tygodniu, że w czasie snu lub nawet obudzenia, 
oko jest bramą dla Duszy. I tak samo jak wiele informacji z niego wychodzi (oka), więcej 
wchodzi do niego, dniem i nocą. Nie ma znaczenia, czy je zamkniemy, czy nie, stale 
absorbuje wizję widzenia tego, co się dzieje, a Dusza używa oka, jamy oka lub całości oka, by 
być w stanie przeniknąć i przedostać się do otwartej przestrzeni Wszechświata, w znacznie 
prostszy sposób, bez pasma/granic. Ale, z bardzo dużym znakiem zapytania i jest nim... 
idziemy spać i wizja Duszy Człowieka, nie ma znaczenia, czy fizyczność oka człowieka jest 
zamknięta, napotyka się na matkę, może ją zobaczyć i gdy powraca rozpoznaje tę Duszę 
poprzez jej obraz, jako matkę. Ale, od kiedy, od jakiego czasu, słuchamy poprzez nasze oczy? 
Kiedy śnisz, czy głos matki przechodzi przez otwór w uchu, że słyszysz rozmowę? Lub gdy 
powraca zamienia się w hałas matki, głos matki, gdy powraca z powrotem do siebie. Wtedy, 
czy jest powód, dla którego człowiek uważa, że słyszy głos matki i to, co mówi przez jego 
ucho w Duszy lub czy informacja jest w zasadzie przekształcona w wiedzę słów które 
rozumiemy i wejście oka człowieka, a nie poprzez ucho człowieka? Czy usłyszysz Boga, jeśli 



do ciebie przemówi? Lub jeśli wsadzisz palce w uszy nie usłyszysz go, ponieważ blokujesz 
część słuchu, od tego co nazywamy fizycznością człowieka. Teraz rozumiesz. Jak Dusza 
Człowieka poprzez wymiar samej siebie, nie tylko widzi, ale słyszy przez to samo. Czuje i 
dzieli się poprzez to samo. Nie potrzebuje rąk i nóg, aby się wyżywić, ale na przestrzeni 
rozpiętość Wszechświata w tym co zobaczyła i co ma, może brać co jej się podoba. I co jest 
dziwne, jeśli chodzi o głębie kosmosu, widzisz Duszę Kreatora lub Duszę Stworzenia, i jest to 
w twojej kwestii abyś zrozumiał to, co mówi, poprzez światło oka człowieka, jako, że ten 
facet nie robi hałasu, który mógłby wejść przez ucho człowieka. Więc to, co rozumiemy, to 
kiedy śnimy o naszej matce, i ona mówi, czy słyszymy głos w naszym uchu? Lub czy też 
przemieniamy głos w oku człowieka w kierunku Duszy Człowieka? Więc jeśli jesteś głuchy, 
nie powinieneś słyszeć matki, i jeśli jesteś ślepy, nie powinieneś być w stanie śnić o matce i 
widzieć, jak ona wygląda. Lub gdy śpisz i zamykasz oczy, nie słyszysz, lub nie widzisz matki, 
ale pamiętasz wszystko to, co powiedziała, jak wyglądała, i jakie miała ubranie. Teraz 
rozumiesz, jak prosta jest prawda o stworzeniu życia, i jak bardzo sami dezinformowaliśmy 
się, i teraz tworzymy nowy wymiar, aby się oszukać siebie, i przekonać innych, że to, co 
mówimy, jest nową nauką. Wtedy jeśli to zrozumiesz, Dusza Człowieka jest też płaska, i nie 
ma mózgu. I nie tworzy dla siebie prawie wcale atmosfery. Teraz rozumiemy. Jak bardzo 
musimy stać się otwartymi umysłowo, by zrozumieć Totalność. A nie wtedy, gdy znajdujemy 
się w kosmosie, by myśleć, że ktoś jest w mojej głowie, bawi się moją głową, ktoś do mnie 
mówi. Ponieważ jeśli zmienisz siłę pól swojej Duszy, albo czarnej dziury twojej Duszy, 
wtedy możesz usłyszeć. Ale niekoniecznie lubiąc, co stworzyłeś. Mam nadzieję, że wszyscy 
zrozumieliście. To nie jest łatwe. Jeśli człowiek zdecyduje się zamknąć swoje oczy, i intelekt 
na fałsz dzisiejszej nauki. Ponieważ nawet podczas trudnego czasu w kosmosie, nie widzisz 
własnymi oczami, ale twoja Dusza widzi wymiar istnienia, nic nie słyszysz przez swoje uszy, 
ale komunikujesz się i rozmawiasz z tym co jest przed tobą, właściwie bez użycia 
jakiegokolwiek głosu. Potem wraca do tego, co zawsze mówimy, jak dzieci rozmawiają i 
komunikują się ze sobą? I jak małe zwierzęta znają swój ranking, jeśli chodzi o jedzenie. Nie 
mają numerów na plecach i nie są zbyt dobrymi matematykami w liczbach. Jak one się 
szeregują, i doceniają ten ranking. Jeśli jesteś rolnikiem i masz stado krów, kiedy wracają na 
dojenie, zawsze numer 9 idzie najpierw, przed numerem 10. I jeśli numer 10 jest już zajęty, 
jest coś z nim robione, numer 11 zna ten punkt, i nie może dotknąć. Więc to, co przychodzi 
do nas, jako ludzkiej istoty jest, jak widzimy w głębi kosmosu? Oraz w jaki sposób możemy 
zgromadzić i połączyć się z całością wiedzy jaką mamy, z prawdziwą nauką zrozumienia 
naszego własnego stworzenia. Jak my jesteśmy stworzeni i jeśli zrozumiemy, jak zostaliśmy 
stworzeni, wtedy możemy stworzyć dowolne stworzenie, ponieważ wiemy, jak i gdzie i co 
należy zrobić, aby stworzyć ten warunek. Potem dochodzimy do punktu, czy potrzebujemy, 
mężczyzny i kobiety do reprodukcji komórek i życia? Lub w wymiarze istnienia 
Wszechświata, w uświadomieniu sobie zgonu naszego życia, nie możemy wchłonąć więcej ze 
Wszechświata, aby móc dać więcej, my decydujemy się oddzielić, że interakcja tych dwóch 
daje całkowity byt człowieka. A następnie decydujemy, jak dzielimy pola. Nie jest to łatwa 
praca. Ponieważ wcześniej czy później, musimy stawić temu czoło, musimy zrozumieć siłę 
naszej Duszy, musimy zrozumieć, jak daleko możemy rozszerzyć parametry tej Duszy, że 
usłyszy, co się dzieje na planetach tej czy tamtej, lub kupujesz sobie coś, co może 
potwierdzić, kolejne 20 centymetrów jest lepsze nieczytelne. Jakieś pytania? (RC) Dziękuje 
panie Keshe. Przypomnę uczestnikom, że mogą podnieść rękę i możemy przepuścić cię, 
żebyś móc mówić, na paneliści, powinniście móc zabrać głos jeśli chcecie. Mamy pytanie na 
Livestream od Fread, mówi: wydrukowane hologramy można ciąć i mieć cały obraz w nich. 
Czy to lepsze zrozumienie holografii, jako, że w częściach zawierają całość, lub fraktale są 
lepszym podejściem? (MK) Powtórz pytanie a znajdziesz w nim odpowiedź. Po prostu 
przeczytaj to jeszcze raz, odpowiedz jest w nim. (RC) Tak OK, więc pytanie od Fread jest: 



Drukowane hologramy można ciąć i posiadają cały obraz w nich. Czy to lepsze zrozumienie 
holografii, jako, że w częściach zawierają całość, lub fraktale są lepszym podejściem? Więc 
mówi pan panie Keshe, że odpowiedź zawiera się w pytaniu? Jak w tym jest ten sam pomysł, 
że części obrazu zawierają cały obraz w tym samym czasie. (MK) W pewien sposób tak. (RC) 
Więc.. (MK) Co jest makro, jest i w mikro. Ale teraz pole Plazmy ma pełne spektrum, to nie 
jest jak telefon, w rzeczywistości jest to pył, mniejszy od pyłu. Musimy spojrzeć na 
rzeczywistość czasu i przestrzeni, musimy spojrzeć na wymiar podróży jednostki ku nam. A 
następnie musimy wziąć pod uwagę, że jesteśmy jednym ze 146, ale w trzech wymiarach. To 
bardzo proste, niezwykle proste. Jakieś inne pytanie. Patrzę tylko tutaj, panie Keshe i 
czekamy cierpliwie na jednego z naszych panelistów lub uczestników, aby zadali pytanie. 
Zobaczmy tutaj, nie ma nic na Facebooku ani na YouTube. Jest kilka pytań, ale nie wiem, czy 
są one istotne, w naszej obecnej rozmowie tutaj. Czekam na coś istotnego i głębokiego lub 
może... (MK) Widzisz jedną z najważniejszych rzeczy, którą człowiek zrozumie, jak mówi, 
że czarna dziura absorbuje wszystko, a w środku ciała człowieka znajduje się czarna dziura, i 
nazywamy to centrum mózgu, Wtedy nasuwa się bardzo podstawowe pytanie, które należy 
zadać: Kiedy możemy grać z tym wszystkim? Lub czy to zaszufladkujemy i zignorujemy 
wiele z tego, żeby pasowało do niektórych formuł, które chcemy zrobić? Tych rzeczy nie da 
się uczyć i przechodzi się dalej szybko inne tematy. To jest to, czego należy słuchać, to o 
czym mówimy. Potrzebuje pełnego zrozumienia Totalności. A potem wraca do jednej rzeczy, 
jeśli wszystko we Wszechświecie zostanie wchłonięte przez czarną dziurę, a kiedy patrzymy 
w głąb Wszechświata, poza tym jest czarno. Czy jesteśmy sami uwięzieni w czarnej dziurze? 
A potem, jak mówią, informacje w czarnej dziurze zostają pomieszane, i na linii horyzontu 
traci wszystko, i nie ma informacji, ale tak naprawdę co się dzieje? (RC) Przepraszam, 
kontynuuj. (MK) Czy pozostawimy odcisk wiedzy, którą zebraliśmy na powierzchni tej 
czarnej dziury? Tak samo jak mówi teoretyczna nauka, czy też niesiemy ją z nami w sobie? A 
potem jest częścią nas. I kiedy wychodzimy z tej czarnej dziury w dowolnym kształcie lub 
formie według dzisiejszych naukowców, czy zabierzemy tą wiedzę z nami z powrotem z 
czarnej dziury? I czy jest tą czarną dziurą, Dusza Człowieka w centrum, która jest tak zwarta, 
że ma pełne spektrum sił Wszechświata? Nawet Kreatora. Zrozumienie nowych filozofii, w 
kosmologii, ponieważ musisz zrozumieć, od czasu gdy w 2004 roku Stephen Hawking 
potwierdził, że popełnił błąd, naukowcy mieli prawdziwą szansę na wydawanie pieniędzy i 
czasu i wymyślili ten holograficzny Wszechświat. Ponieważ teraz to, co mieli potwierdzić 
szef zniknął, okazało się, że jest kłamcą. Więc ustalono nowe kłamstwo. Ale my jesteśmy 
pasażerami tej płaskiej powierzchni, i zgodnie z tym, co chcą, abyśmy wierzyli, że nie ma nic 
pod nami, po prostu płyniemy. Ale jak widzimy siła pola magnetycznego podczas gdy 
zwalniają zagęszczają się. Jednym z największych błędów w świecie kosmologii, i jest twórcą 
większości zrozumienia problemu w fizyce i kosmosie, i astrofizyce, i w obecnej fizyce, że 
nawet Einstein ponownie ze swojej głupoty na to naciskał jest to, że używają terminologii 
ochładzania Wszechświata. Nie zmniejszania siły pola magnetycznego pól Wszechświata. 
Wszechświat nigdy się nie ochłodził. Ale w przyciąganiu pól stracił swoją siłę, i to 
zmniejszenie siły pola, prowadzi do stworzenia nowej materii w nowym wymiarze i sile. To 
jest kolejny błąd, to jest czymś co, jako fizycy jądrowi, jako zrozumienie całkowitej struktury 
kosmologii nie możemy tego wyciągnąć. Nigdy nie było ciepła w stworzeniu Wszechświata. 
Jest zmniejszeniem siły pola magnetycznego, co prowadzi do tworzenia nowych materii, ale 
w siłach ich wizji, nie w całości tego, w przeciwnym razie byłby to jeden solidny blok 
Wszechświata. Ponieważ przez cały czas jest to materia. Widzimy materię o różnej sile w 
naszej linii widzenia, i potwierdzenie istnienia, nie w schładzaniu pól. To nie jest garnek do 
gotowania. To jest interakcja pól, że w zmniejszaniu widzimy kreację. To jest to co mówię, 
grupa księgowych nagle zatrzymała wszystko i stało się to normalnością. Tak jak dzisiejsza 
polityka. Grupa bandytów zaczęła kierować (wszechświatem) światem. A przestępczość, 



bombardowanie i zabijanie, stało się normą. Więc kiedy mówisz o prawdzie dotyczącej pól 
Wszechświata, i ktoś mówi ci: "ochłodziło się i życie zostało stworzone." Nie widzę żadnego 
ochłodzenia, gdy neutron dzieli się na elektron i proton. Widzę redukcję pól, i zgodnie z 
pakietem i wielkością pól oraz ich siłą, tworzą nowy wymiar, co nazywamy elektronem i 
protonem. Mamy ciepło w tak zwanych reaktorach jądrowych, ponieważ pola oddziałują ze 
stanem materii cieczy, i tracą ciepło w niej, ale wewnątrz plazmy neutronu nie ma ciepła, 
jako, że jest to zmniejszenie siły pola. W moich naukach kilka tygodni temu wspomniałem o 
tym, czy w centrum Słońca są miliardy stopni, o których nam mówią, lub po prostu jest to 
zmniejszenie siły pola i dotykany jak reaktor jądrowy, gdy dotkniemy jego wody, innego 
stanu materii z polami promieniowania tego, co nazywamy materiału jądrowego w jego 
ruchu, i tworzymy ciepło. I to dzieje się na powierzchni Słońca. Tak dzieje się na powierzchni 
Ziemi, ze względu na interakcję pól Wszechświata, z bezwładnością stanu materii planety, 
tworzymy ciepło. Nie ze względu na interakcję grawitacyjnego pola magnetycznego ze 
środka planety. Cały świat fizyki jest całkowicie odwrócony do góry nogami z tak wieloma 
nonsensami, że to co nie jest w porządku, to dzieło Boga. Bo żaden człowiek nie może 
zmienić całej sytuacji. Kiedy przeczytasz artykuł o zjednoczonej teorii pól, zrozumiesz, gdzie 
się znajdujesz w odniesieniu do siebie samego. A potem nie przyjdziesz z tymi wszystkimi 
bzdurami, o rozszerzeniu, łamaniu, grawitacja jest różna od magnetycznego, a magnetyczny 
jest całkowicie czymś innym niż grawitacja. To tylko punkt odniesienia i pole, aby dostało się 
do ciebie, zmniejsza siłę, i zwiększa bliżej ciebie, ponieważ musi wchodzić w interakcje z tak 
wieloma innymi polami, i w tym procesie nagrzewa się, ponieważ traci tyle energii. Gdyby 
było tak, że przez interakcję pól tworzymy ciepło a redukcja ciepła, doprowadzi do 
stworzenia Wszechświata, to kiedy połączysz dwa magnesy razem, północny i południowy, to 
powinieneś zobaczyć stworzenie wielu Wszechświatów, ponieważ tam powinno być dużo 
ciepła, że można by było na nim gotować. To się nie dzieje. Błędy w fizyce i świecie ludzi, 
którzy nie rozumieją, opanowały całą naukę, i to musi zostać poprawione. Ta terminologia 
ochłodzenia Wszechświata doprowadziła do stworzenia gwiazd, jest taka sama, jak pana 
Hawkinga czarna dziura, i Einsteina prędkość światła. Stworzona przez grupę ludzi, którzy 
nigdy nie zrozumieli wiedzy o stworzeniu. Pola z centralnej linii Wszechświata, jako że się 
rozpościerają, oddziałują i ich interakcja, prowadzi do redukcji pól, że w odniesieniu do tej 
pozycji, we Wszechświecie prowadzi do zwartości tego co nazywamy obserwacją stanu 
materii w oku człowieka, że w tej pozycji, nazywamy to galaktyką lub gwiazdą. Ale jeśli 
jesteś z innego wymiaru, nic nie widzisz, to nie-egzystencja. Dla nas galaktyki istnieją, 
według nas, z naszego punktu obserwacji. Ale jeśli jesteś z innego Wszechświata, jeśli jesteś 
na wyższym poziomie siły, w tworzeniu struktury twojej Duszy, galaktyki są jak wędrówka 
przez chmurę, nie istnieją. Ponieważ nie są w sile mojej siły, są poniżej, więc dla mnie nie ma 
stanu materii. Ale potem widzę inne galaktyki na pozycji i w innym wymiarze i czasie, 
według mojego punktu obserwacji. Widzimy, że jest wiele pustych przestrzeni pomiędzy 
galaktykami widzimy dużo pustej przestrzeni między gwiazdami, ale nigdy nie ma pustki. Nie 
jest tak, że tak jest, ponieważ nasza wizji, nasz punkt widzenia, siła pola magnetycznego i 
białko człowieka, nie widzi tych istnień, które siedzą w tych zebranych obszarach. Jesteśmy 
galaktyką, wewnątrz galaktyk, ale nie widzimy zewnętrznych warstw, i w rzeczywistości jest 
więcej struktur wewnątrz galaktyk, które nie są dla nas widoczne, ponieważ nasz aminokwas 
ma 43 protonów, elektronów, jakkolwiek chcesz je nazwać, może tylko tworzyć pola, w danej 
sile, a nie ponad nią. A potem mówimy, że nic nie istnieje, ponieważ tego nie widzimy? Czy 
ślepiec może powiedzieć: Słońce nie istnieje, ponieważ nie ma on oczu, aby zobaczyć jasność 
dnia. Czy ludzie stali się aż tacy głupi? Gdy stajesz się człowiekiem kosmosu, musisz 
otworzyć swój umysł, musisz zrozumieć Totalność, ponieważ, gdzieś się pomylisz i 
skończysz w środku kamienia. Niekoniecznie w kamieniu w sile pola człowieka, ale w 
kamieniu w sile pola innego wymiaru Wszechświata. Teraz wydostań się z tego. Dziś 



otwieram, specjalnie wymiary fizyki teoretycznej, ponieważ bez tego, doprowadzimy do, 
wejdziemy w nowe problemy jako, że wtedy nadal trzymamy się oszustw przeszłości i nie 
możemy zobaczyć, nowej drogi przed nami. Fizyka teoretyczna musi zostać otwarta, że za 
pomocą teorii rozumienia, możemy zrozumieć Totalność rzeczywistości nauki kreacji. Wiele 
terminologii w obecnej fizyce musi zostać zrestrukturyzowanych, żeby była zrozumiała krok 
po kroku. I dlaczego... powodem dla którego przynoszę teoretyczną fizykę do stołu 
dyskusyjnego... Różne grupy Fundacji Keshe, rozpoczną szkolenie nauczycieli z nowych 
uniwersytetów w różnych krajach. Jest to odpowiedzią tych nowych nauczycieli, aby nauczali 
prawidłowej fizyki od samego początku, a nie żeby być ptakiem czy strusiem. W zrozumieniu 
Totalności, możesz przynieść i wyjaśnić ale jeśli nasi nauczyciele nowego cyklu, którzy pójdą 
na uniwersytety, aby uczyć nauczycieli przyszłości, aby uczyli dzieci przyszłości i zaczynamy 
od tych samych błędów z przeszłości, skończy się tą samą rzeczą, że gdy ktoś inny, kiedy 
wyjaśni prawdę, totalność, wtedy oni muszą z tym walczyć, ponieważ nauczono ich innych 
rzeczy. W nadchodzących tygodniach, jako, że zbliżamy się do marca, i rozpoczną się 
nauczania nauczycieli uniwersytetów z różnych krajów, zaczynam otwierać teoretyczną 
fizykę, tak jak dziś. Ponieważ teoria musi być zrozumiana w jej Totalności, i nie jest to tylko 
robienie rdzeni, reaktorów i MagGravów. Pewnie niektórzy z was, robiąc te rzeczy nigdy nie 
zrozumieli teoretycznej fizyki, i nadal pracujesz jak struś, robisz coś, ale nie możesz 
zobaczyć, więc nie istnieje. Podstawową teorią stworzenia, jest źródło transportu, redukcji i 
interakcji pól. A reszta to przypadek we Wszechświecie. I poprzez rząd wielkości w 
pakietach, jak zbierasz je razem, staja się i człowiek nadał im różne imiona. Kiedy 
ugrzęźniesz na autostradzie, w tysiącach samochodów, w tym co nazywamy pierścieniem 
wewnętrznym i pierścieniem zewnętrznym miasta, czy nazywamy je nową galaktyką, 
ponieważ jest tak wiele gwiazd, co nazywamy samochodami z włączonymi światłami, które 
na niej utknęły? Niektóre z nich odjeżdżają, a niektóre z nich dojeżdżają, czy teraz człowiek 
stał się twórcą nowych galaktyk, na płaskiej ziemi powierzchni tej planety? Musimy 
zrozumieć prawdziwą fizykę, nie wymyśloną fizykę, a człowiek ma skłonność do skakania z 
jednej rzeczy do drugiej, kiedy jeden odejdzie, znajdą kolejnego lidera, jednego dnia to, a 
potem ten facet odszedł, teraz wykrywa coś innego, żeby potwierdzić nasze istnienie. Ale jeśli 
zrozumiesz, że istniejesz, nie potrzebujesz niczego, żeby się do tego 'doczepić'. Życie jest 
życiem tak długo, jak jest w ramach czasu i pozycji, w której to życie zostało stworzono, czy 
to planeta, czy galaktyka, czy Wszechświat. Wtedy musisz zrozumieć, że to interakcja pól 
prowadzi do tworzenia pakietów i w zależności od pozycji i ich siły, a przede wszystkim 
ruchu pól, w jaki sposób pozwalają ze sobą współdziałać, prowadzi do stworzenia życia, w tej 
pozycji. Prowadzi do tworzenia istot, niekoniecznie tylko życia. Uważamy nasze ciało za 
żywą istotę, z rękoma i nogami, ale gdy patrzymy na galaktyki i widzimy te rzeczy obracające 
się i nazwaliśmy je galaktykami. To jest kolejnym życiem, to jest inna forma istnienia. 
Galaktyka ma magnetosferę, galaktyka ma bicie serca, galaktyka jest żywą istotą. Ma 
ramiona, ma nogi, ma... rusza się, powiela siebie i w wymiarze egzystencji, tworzy obraz 
samej siebie. I w tym procesie my tworzymy, jedno nazywamy naszym dzieckiem, ale ta 
galaktyka nie ma nic do tego. Czy interakcja dwóch galaktyk tworzy nowy cykl życia we 
Wszechświecie, jak jajko i plemnik? I czy magnetosfera tego istnienia, prowadzi do 
stworzenia pól z wymiarów Wszechświata, aby potwierdzić, żeby istniała przez miliardy lat. 
Tylko dlatego, że nazywamy, że jest stworzony z żelaza, a ten drugi ma więcej gazu, czy to 
zmieniło prawdę o istnieniu? Mamy nerkę, kość i palec i palec u nogi i wątrobę. My 
istniejemy, ale to nie?! Człowiek musi zrozumieć prawdę o kreacji i nie ograniczać się do 
własnego ego, byciem tylko człowiekiem i królem kreacji. W języku farsi mówiliśmy (...), to 
znaczy: uzupełniają głowę, wszystkich stworzonych rzeczy. Im jesteś mniejszy, tym mniej 
arogancki się stajesz. Cały świat teoretycznej fizyki musi być zrozumiany i na nowo napisany, 
do rzeczywistego punktu wydarzenia. A nie, sen człowieka z tyłu książki rachunkowej i nie 



na zapiskach człowieka, który nie ma nic do roboty i siedzi w imię siebie z gromadą śmieci. 
Pozycja interakcji tego, co nazywamy stanem materii, nie ma podobieństwa w pozycji siły 
pola magnetycznego. Prawo Newtona nie ma zastosowania w wymiarze fizyki Plazmy, nie 
ma mowy. Prawa termodynamiki nie mogą pasować do pozycji i rozumienia pracy Plazmy i 
oddziaływania pól Plazmy. Równania relatywistyki nie mają znaczenia, w wymiarze braku 
stanu materii pól, gdzie potrzebuje materii, aby potwierdzić swoje istnienie. Wtedy 
zrozumiesz, człowiek musi stworzyć nowy wymiar, nową księgę zrozumienia stworzenia, w 
jego prawdziwej esencji, nie w fałszu i fantazji wielu. Zacząłem dzisiejsze nauczanie od 
nowego, co nazwałem 'piękną dziewczyną' w mieście, która zapuszcza korzenie w świecie 
nauki i nazywa się holografią Wszechświata. A teraz kiedy Stephen Hawking, dzięki Bogu 
odszedł, i odszedł z całymi swoimi bzdurami, ze wszystkimi kradzieżami, teraz, gdy nie ma 
Einstein'a aby dodać więcej bzdur do zrozumieniu wiedzy człowieka, teraz nowe kręgi ludzi, 
próbujących zdobyć imię dla samych siebie, by stworzyć więcej barier dla naukowców, dla 
ludzkości, aby pójść dalej z większą ilością bzdur opartych na ich bzdurach i to musi się 
skończyć. Gdy w przestrzeni pojawi się przed Tobą twarz czegoś nowego, czy jest to 
hologram, lub czy jest na prawdę? Jeśli go uderzę, to czy mi odda? Prawdopodobnie tak 
będzie. I wtedy to już nie jest hologram, czyż nie tak? Jeśli popchnę pole po jednej jego 
stronie, to mnie odepchnie po drugiej stronie poprzez pola, to jest jak gąbka. Tracimy, jak 
mówiłem wiele razy, człowiek szuka proroka, człowiek szuka nowego guru, i to właśnie 
zatrzymałem w strukturze Fundacji Keshe. Tak że wszyscy mamy coś do powiedzenia, że 
wszyscy dzielimy się wiedzą, wszyscy jesteśmy Poszukiwaczami Wiedzy, że zatrzymujemy 
ten nawyk. Ponieważ we Wszechświecie, powinniśmy być w stanie, gdy natkniemy się na 
coś, aby wyjaśnić, aby móc z tym żyć, wewnątrz tego i być w stanie przetrwać, aby móc 
kontynuować do następnego razu. To nasza inteligencja i zrozumienie prawdziwej struktury 
stworzenia Wszechświata, która pozwala człowiekowi żyć w kosmosie, nie wymiar 
fizyczności. Jeśli ten owoc jest czerwony lepiej nie dotykać, on mnie zabije. Nie ma żadnego 
owocu we Wszechświecie, abyś mógł zerwać, ale jest mnóstwo pól, w których możesz 
rozcieńczyć siebie w nicości. Lub czy tworzymy centralną stację, że ten facet zniknął w polu, 
ponieważ wszedł w pomarańczowo-zielone światło, gdzieś we Wszechświecie? Przepraszam, 
jeśli nie miał wystarczająco dużo czasu na przesłanie, to wyglądał jak jabłko i był w ręku 
Ewy. Musimy zrozumieć, że rozumiemy Totalność wiedzy fizyki, i teraz kiedy idziemy 
międzynarodowo w nauczaniu, nie możemy uczyć źle od samego początku, żeby następni 
nauczyciele nie musieli przychodzić i poprawiać ciebie, ponieważ wszyscy nauczyciele 
Plazmy z KF powiedzieli to, więc to zaakceptowaliśmy, to jest poprawne. Jak mówimy w 
języku perskim, (...) Przynieś osła, aby go załadować. Osła już nie ma, jak chcesz go 
załadować ponownie? Cała struktura nowych nauczycieli Fundacji Keshe, całe nauczanie, 
które idzie w tle w KFSSI, a teraz idzie na uniwersytety na całym świecie. Widzimy wiele 
publikacji publikowanych w czasopismach, noszących nazwę KF pod spodem, wiele pojawia 
się znowu i znowu. Jesteśmy cytowani za naszą poprawność, jesteśmy cytowani za 
dostarczanie nowej wiedzy, i jest to w rękach naszych nauczycieli, aby zrozumieli ją sami, 
zanim nauczą. Zapytaj siebie, "pan Keshe, jest martwy, gdyby tutaj był jak by to wyjaśnił?". 
Nie że, idę szukać pana Keshe, umarł, odszedł. Następnie wchodzimy w te wszystkie 
kłamstwa, oszustw i kłamstw, starając się potwierdzić i staramy się dostosować do nich i w 
kosmosie jesteśmy zgubieni. Teraz wkraczamy na masowy grunt edukacyjny, zobaczysz w 
nadchodzącym czasie, w nadchodzących tygodniach i miesiącach KF uderzy z takim hukiem 
w naukę i technologię oraz w światową ekonomię, że musimy być poprawni, a nie siedzieć i 
polegać na pomyłkach przeszłości. Jeśli tak się nie dzieje, dlaczego? Nie mieszaj 
termodynamiki z innymi (rzeczami. Widzimy ludzi pokazujących, połączyliśmy Teslę i 
Keshego aby coś zbudować. Teslę akceptuję, ale Tesla jest w stanie materii. Sears zrozumiał 
trochę, ale wciąż w stanie materii. My jesteśmy w stanie Plazmy. Kiedy wyjaśniasz piękną 



pracę Tesli, to zrozum że Tesla pracował w stanie materii. Nie mieszaj tego z tym, czego 
nauczyłeś się jako dynamiczna Plazma, bez żadnego wymiaru w świecie Fundacji Keshe i 
nauczaj swoich uczniów tego samego. Spędzaj pierwsze godziny, tłumacząc różnicę między 
pracą Tesli, a pracą KF i kłamstwami Newtona i złodziejstwem Stephena Hawkinga. Musisz 
zrozumieć jak działa struktura. Musisz zrozumieć siebie, aby móc przekazać wiedzę. 
Dlaczego otrzymujesz warstwę nano? I jaka jest funkcja nano-warstwy? Czy są to tylko pola, 
czy też sama jest bytem, który może manewrować, aby się dostosować? Wtedy musisz 
zrozumieć, że wewnątrz tych warstw, istnieje interakcja, tam jest życie, jest to powielanie 
absorpcji energii. Teoretyczna fizyka Plazmy, teoretyczna Plazma, która prowadzi do 
tworzenia życia we Wszechświecie, należy ją zrozumieć w jej esencji. Jak powiedziałem, w 
ósmej książce, którą napisze i gdzieś w niej, jeśli jesteś wystarczająco mądry, książka 
zostanie napisana tak samo jak błogosławić jego imię Mahomet. Jeśli przeczytasz ją od 
początku do końca, gdzieś tam jest setne imię Kreatora, które dla nas jest pięknem naszej 
własnej Duszy, ale 99 jest zapisane. Setne to Totalność, całości 99, która czyni cię Kreatorem. 
Więc w nauce o Plazmie, kiedy zaczynasz nauczać w nowym cyklu, postaraj się wyjaśniać 
jasno, swoim uczniom, szczególnie w KF SSI, szczególnie na uniwersytetach, w których teraz 
zaczynamy uczyć nauczycieli aby uczyli studentów, aby uczyli przyszłych studentów. 
Wyjaśnij: stan materii w oczach człowieka, stan Plazmy w funkcjonowaniu Wszechświata, 
oraz w zrozumieniu, w jaki sposób przechodzisz od jednego do drugiego, i pochodzisz od 
jednego, spowrotem tam skąd zacząłeś lub do którego chcesz teraz się udać. Jest to po raz 
pierwszy w cyklu rozumienia człowieka, że udało nam się przejść od materii do energii i od 
energii z powrotem do materii. Zaczynasz od miedzi, którą włożyłeś z powrotem, jako GANS 
i wraz z oddziaływaniem GANSów robisz złoto. Jest to transmutacja pól Wszechświata, a nie 
stanu materii Wszechświata. Ponieważ twój stan materii jest uważany za materię, ale wciąż 
jest, w rzeczywistości jest innym wymiarem Plazmy, ale w bardziej zwartym/kompaktowym 
stanie. Stan materii w rzeczywistości jest mirażem, nie istnieje. Jest.... (RC) Cóż dziwne, 
myślę że straciliśmy pana Keshe. (MK) Wróciłem, nie martwcie się, już wróciłem. (RC) 
Mówiłeś o byciu mirażem i (MK) Widziałem w tle, że mnie wyrzuciło. (RC) Tak wszystko 
zniknęło jak to powiedziałeś. (MK) Tak to był właśnie miraż, ktoś w tle potwierdził prawdę. 
Więc co musimy zrozumieć, musimy stać się świadomi. W ciągu następnych kilku tygodni, 
aż do czasu jak nasi nowi nauczyciele pójdą na uniwersytety uczyć się na co nazywam 
nauczycieli, aby we wrześniu stać się nauczycielami uniwersytetów, i pozostałych wymiarów 
naszych nauczycieli, próbuję objąć większą część teoretycznej fizyki. Niestety nie mam zbyt 
wiele czasu, by usiąść i napisać. Ale nadszedł czas, abyście napisali to, czego nauczam, a 
potem, jako, że jest to manuskrypt, aby był osiągalny. Przekazałem instrukcje do KF, że od 
teraz, każdy student który uczony jest w wymiarze technologii KF, ma wolny dostęp do całej 
wiedzy KF, z wyjątkiem specjalnych przedmiotów, jak zdrowie i rolnictwo. Cała nasza 
wiedza jest bezpłatnie dostępna dla studentów Uniwersytetów, i jest obowiązkiem fundacji 
ustawienie struktury, która pozwoli wszystkim studentom z całego świata współpracować 
razem. Dzisiaj byłem w kontakcie z urzędnikami rządu Sierra Leone, że otworzyliśmy 
Południowy Uniwersytet Sierra Leone jako wiodący uniwersytet rolniczy w Afryce. Ponieważ 
wtedy możemy wspierać, w ten sam sposób i wszystkie nasze nauki dla studentów 
Uniwersytetu są bezpłatne. Następnie każdy ma swój własny adres e-mail, do którego mogą 
wejść i kształcić się. W rozmowie z oficjelami Uniwersytetu w Liberii o strukturze edukacji, 
to same rzeczy będą obowiązywać, rozmawiam z tamtejszym rządem. Że zaczynamy nauczać 
we właściwy sposób. Nie ma znaczenia, który kraj. Powiedziałem wam, pracujemy w tle z 
liczbą rządów w tle, z liczbą krajów dla edukacji. W tym procesie możemy nauczać 
poprawnie. W tym procesie możemy pójść dalej, w całym zrozumieniu, ale nauczając 
studentów we właściwy sposób, właściwej teorii, tak jak jest, a nie jak się komuś wydawało. 
Lub ktoś uczy przez niewiedzę/ignorancję. Prawa Newtona są święte w stanie materii, 



zagęszczonej energii Plazmy. Nie w otwartej energii Plazmy. Ponieważ nie działa, ponieważ 
pola pola magnetycznego same się przenikają, i współdziałają ze sobą, i jednocześnie mają 
magnetyczne i grawitacyjne. Prawa Newtona w tych okolicznościach nie obowiązują. Prawa 
termodynamiki w wymiarze Plazmy nie mają zastosowania, ale nadal interakcja pola w 
grawitacyjno magnetycznym polu, tworzy przeświecające światła i tworzy to, co nazywamy 
ciepłem uniwersalnym, które nie ma formuły. Nie przestrzega żadnych zasad. Jak zawsze 
mówię, jeśli Bóg miałby formułę, następnie jak mówię 200 kilogramów cynku i 300 
kilogramów tego i 20 kg tego, stworzyłby planetę Ziemia. Stworzenie tej planety, jest 
przypadkiem we Wszechświecie w interakcji z jego polami, o różnych siłach i różnych 
pozycjach. I tak samo jest ze wszystkim we Wszechświecie. Taki jest zwyczaj człowieka, 
ponieważ teraz musi się nauczył się by zrobić formę i zrobić kubek, a ponieważ ja mogę 
zrobić kubek, tak samo jest z Bogiem nie istnieje. Niestety Bóg nigdy nie stworzył fabryk i 
nigdy nie wiedział, po co są formy. Zadaj sobie pytanie patrząc w głębię Wszechświata, i 
zobacz, dlaczego jest tak wiele galaktyk? I dlaczego jest tak wiele gwiazd w tych 
galaktykach? Jak one się pojawiły? I dlaczego wszystkie, bardziej lub mniej, podążają za tym 
samym systemem? A czasami jest tak, że jedna jest szybsza od drugiej, lub jedna idzie trochę 
w lewo, jak samochody na ulicy zderzając się i jaki jest wynik? Nie ma warsztatów 
naprawczych galaktyk we Wszechświecie. Nowe pola tworzą nowe wymiary, nowe siły, 
nowe cykle życia. Gdybyśmy mieli mieć warsztaty we Wszechświecie, aby naprawiać 
wszystkie te galaktyki, mój Boże, Bóg by się poddał, bo jest zbyt wiele wypadków. Musimy 
zrozumieć prawdziwą istotę stworzenia. Musimy zrozumieć prawdziwą istotę ruchu pól 
Wszechświata, i ich siły i na tak wiele sposobów zmniejszenie ich siły lub wzmocnienie, nie 
zawsze jest tylko zmniejszanie, jest wzmacnianie, jest również dodawanie. Jest tylko jedna 
rzecz prawdziwa, jak mówimy, zachowanie energii. To samo dotyczy pól Wszechświata, ale 
zachowanie (energii) należy do Unicosu, a nie do Wszechświata. To samo, jak Słońce traci 
bardzo dużo energii w danym momencie, nie może utrzymać swojego wymiaru, to samo 
dzieje się z galaktykami i to samo dzieje się z Wszechświatami. Dają tak dużo energii na 
zewnątrz, ile wchłaniają z Unicosu. W przyszłości, kiedy człowiek zrozumie Totalność, 
zrozumie, że Dusza Kreatora wpływa na rozmiar wymiaru Duszy Człowieka. Ponieważ 
gdzieś w Lini ma siłę wspólnego mianownika, ponieważ został stworzony z tego, i może 
zamanifestować się w nim. Możemy wyjaśnić wiele rzeczy, ale w świecie fizyki, w świecie 
zrozumienia prawdziwej fizyki, wiele trzeba przedefiniować. (RC) Czy można zadać pytanie 
panu, panie Keshe od Christiana? Przez chwilę miał podniesioną rękę, powinieneś już móc 
mówić teraz Christian. Włączę twój mikrofon. (C) Bardzo dziękuję, tu Christian z Niemiec. 
Chciałbym zapytać, na ostatnich nauczaniach poszukiwaczy wiedzy, prosiłeś nas, abyśmy 
zrozumieli, w jaki sposób działa nasza Dusza, i chciałbym wiedzieć, kiedy stworzę życzenie 
czuję, co się teraz dzieje dzięki tobie, w rzeczywistości, ale nie rozumiem, co tak naprawdę 
się dzieje, w mojej Duszy, jak tworzy wizję, wysyła ją w formie pól, lub może pól 
grawitacyjnych czy coś, czy możesz nam powiedzieć o tym więcej? (MK) Tak, to bardzo 
proste, tak jak sobie życzysz by wypić filiżankę herbaty lub szklankę wody, i idziesz 
fizycznie i dostajesz to. I zaspakajasz pragnienie. Dusza ma tę samą funkcję. Idzie i tworzy 
pola, aby osiągnąć to, co było pragnieniem, lub dać to, co było pragnieniem. Ile razy mijałeś 
na ulicy i widziałeś kogoś, ale nie mogłeś pomóc, mówiąc: chciałbym móc, chciałbym ci 
pomóc? Czy potrzebujesz lub możesz wyciągnąć rękę by pomóc lub przez dawanie z twojej 
Duszy już przywiązałeś, dając przez dłoń Duszy do drugiej Duszy? Ale czy ta Dusza jest 
szczęśliwa z tego co otrzymuje, co dałeś? Lub czy jest zaspokojona tym, co ma? Może nie 
zadowolona, ale ponieważ zna ograniczenie, może wziąć to, co jest bez ograniczeń w ramach 
tego ograniczenia, i być zadowolona z tego i czerpać z tego jak najwięcej. patrzysz na 
dawanie, jak kiedy wkładasz pieniądze w kieszeń, lub do wiadra lub do czyjegoś kapelusza. 
Ale czy ta osoba musi to otrzymać, czy też jest to miraż, który masz? Wtedy to jest to. 



Przyzwyczaiłeś się do fizyczności ręki by dawać, ale nie ufasz dłoni swojej własnej Duszy, 
"Stworzyłem człowieka na swój obraz." Jeśli ciało człowieka ma rękę, więc i Dusza ją ma. A 
potem mówisz, że zażyczyłem sobie i się spełniło, ponieważ ty... Teraz rozumiesz, jest coś 
więcej w życiu niż tylko fizyczność. Dusza ma rękę też. Bardzo niedawno, musiałem, w 
przeszłości było to częścią tego, w co byliśmy zaangażowani, próbując pomóc, patrząc jak 
wiele zwierząt umiera. Byliśmy tam by pomóc, byliśmy tam by uratować, by znaleźć 
rozwiązanie. Ale stałem i obserwowałem je, niektóre nieżywe, niektóre umierające, niektóre 
przechodzące proces oddzielania Duszy od fizyczności. I wtedy dotyka ciebie. Dawałem z 
Duszy do nich. Ale czy elewowałem ich Duszę by elewowała Duszę Człowieka, czy 
uwolniłem je od wymiaru fizyczności, że Dusza nie musiała już być ograniczona, do swojej 
pozycji i wymiaru? Wtedy rozumiesz, jak bezwartościowe jest fizyczne życie. Są pewne 
wydarzenia w życiu człowieka, które otwierają oczy człowiekowi na wiele rzeczy i na tak 
wiele sposobów obserwowałem wiele zwierząt po prostu kopiąc ostatnim życiem 
wychodzącym z nich. Nie rozumiejąc czy jest Duszą Fizyczności lub czy jest Duszą 
Zwierzęcia. Ale nie byłem tam jako człowiek nauki tylko po to, aby dać im wodę. nie jako 
człowiek nauki, tylko by dać zastrzyk, nie jako człowiek nauki by dać fizyczna rękę, nie jako 
naukowiec, aby być tam, aby zobaczyć, co można zrobić, ale byłem tam jako Dusza 
Stworzenia, aby dać do Duszy, aby oddzielenie Duszy Fizyczności było łagodne. To właśnie 
musimy zrozumieć. To jest, gdy jesteś w kosmosie i nie masz wymiaru fizyczności, ale 
widzisz, coś potrzebuje pomocy, coś potrzebuje siły pola aby ruszyć. To jest tak, jakbyś 
wychodził z samochodu i dajesz mu impuls ale tym razem impuls nie wychodzi i nie 
wkładasz rąk, ale robisz to ręką Duszy Człowieka. Wtedy masz pewność, że moja fizyczność 
nie ma wymiaru w porównaniu z tym, co mogę zrobić z moją Duszą, która stworzyła 
fizyczność. A potem mówisz, że chciałbym. To znaczy, teraz uczysz się, jak korzystać z 
Duszy. I nie zapomnij, kiedy chcesz dać komuś rękę, a to się nie dzieje, nie jesteście 
świadomi, że nie staliście się na tyle mądrzy, aby to zobaczyć, że oni trzymają odległość od 
pola Duszy, by zwiększać siłę, ponieważ nie są potrzebne. Musimy zdobyć zaufanie i 
zrozumieć, człowiek ma dwie tory działania, jeden przez Duszę, a drugi przez fizyczność. A 
teraz kiedy wiedza o człowieku gwałtownie się rozwija, by zrozumieć stworzenie, 
zrozumienie, że stworzenie życia pochodzi z interakcji pól Wszechświata, wtedy 
zrozumiemy, że możemy żyć w obu wymiarach. Możemy dać z siłą z ręką, co nazywam 
Duszy, lub możemy dać ręką fizyczności. Którą z nich wybierzemy? Lub czy staniemy się 
mistrzem w tym jak, samochód hybrydowy, czasami używamy oleju napędowego, a czasami 
jedziemy elektrycznie. Diesel potrzebuje fizycznego paliwa elektryczny jest przejściem pola 
magnetycznego. Nie różnimy się od samochodu hybrydowego, jest to po prostu wszystko, co 
stworzyliśmy, ale tak naprawdę jest to obraz naszej własnej fizyczności, teraz rozumiemy 
funkcjonowanie Duszy i fizyczności człowieka. Zawsze zapominaliśmy, że nosimy mistrza w 
nas, zawsze byliśmy popychani, aby zobaczyć sługę i uwierzyliśmy słudze, a nie szacie 
mistrza/pana. Ponieważ sługa nas oszukał, aby mógł użyć, by służyć swojemu własnemu 
panu. Więc gdy czegoś życzysz i mówisz, to się stało, oznacza to teraz, nauczyłeś się, masz 
kolejne narzędzie w swoich dłoniach. Nowy wymiar, ponieważ wtedy w kosmosie, kiedy nie 
masz fizyczności i chcesz komunikować się z innymi Duszami, słyszą cię, słuchają. (RC) 
Panie Keshe, to wiąże się z pytaniem Wolfganga, które znajduje się na Livestream, od 
dłuższego czasu mówi: W kosmosie jest tylko Dusza, więc nie oczy, ale siła Duszy i zdolność 
odczuwania i tworzenia i otrzymywania silniejszych Emocji jest kluczem? (MK) Mniej, 
więcej może słabszych Emocji, może Emocja, który prowadzi cię gdzieś. Wiele razy w 
kosmosie odbierasz wibrację potrzeby, jest to bardzo podobne, co tłumaczyłem jak wieloryby, 
kiedy wydobywają z siebie dźwięk stresu z tysięcy kilometrów, każdy przychodzi 
zobaczyć,??? Wszystkie inne wieloryby na pomoc. We Wszechświecie przez większość czasu 
nie widzimy istoty odbieramy naszą Duszą wibracje jej uczuć. To jest trójwymiarowe i 



zrozumienie tego prowadzi bezpośrednio do pozycji. I co jest dość dziwne, czasami natrafiasz 
na nie i dajesz ze swojej Duszy, że przestaje i stoi, i zatrzymuje utratę swej istoty lub to, co 
nazywamy światem cierpienia. Ale dowiadujesz się, że dając by zatrzymać, możesz 
doprowadzić do śmierci siebie, ale to nie ma znaczenia, ponieważ potrzeba dawania jest 
znacznie większa niż potrzeba brania i trzymania się. To nie ofiarowywanie, oznacza 
zrozumienie procesu tworzenia. Co robimy, szkolimy człowieka, aby zyskał zaufanie w 
Duszę, w zrozumienie siły jego Duszy, i to wszystko, to nic innego. Dziękuje panie Keshe. 
(RC) W porządku, tylko próbuję, jest pytanie od Hassan'a w pytaniach i odpowiedziach, i to 
idzie jakoś tak: Panie Keshe, spróbowałem tej formuły: "Kocham cię, moja Duszo, żyję i 
kocham Cię" przepraszam, powtórzę to jeszcze raz, "Kocham cię, moja Duszo, żyję Tobą i 
kocham wraz z tobą i wielbię Ciebie" co jest jednym z twoich cytatów, i co z tego 
otrzymałem, to głęboki oddech, który pomaga mi jeść mniej, co oznacza ten oddech? 
Dziękuję ci i błogosławie, Hassan. (MK) To pola życia. I to właśnie otrzymujesz od samego 
siebie. W tak wielu wymiarach w nadchodzącym czasie, jak powiedziałeś, życzę sobie i to się 
wydarza, w nadchodzącym czasie... Mozhan nauczano tego, ale nigdy nie doszli do końca 
tego aby to zrozumieli, a chodzi o.... Teraz gdy mówisz, że chciałbym żeby to się stało, 
ponieważ dałem Duszę temu, teraz zacznij, jeśli rozumiesz proces w pełni, daj różnym 
częściom swojej fizyczności, ze swojej Duszy. Chciałbym aby moje ramiona były 
nakarmione. Weźcie wszystko, czego potrzebujecie, nigdy nie pytajcie mnie o której 
godzinie, kiedy i gdzie. Tworzysz pole dla tego, że ono istnieje po to by brać, a potem 
zobaczysz, jak dużo mniej jesz, ponieważ jedno ramię już nie pobiera. A kiedy zyskasz 
pewność siebie, a nie tylko obrazek, że to robisz rób to z nogą, zrób to z kolejną nogą, a 
potem zrób z ramieniem, kolejnym ramieniem, nic się nie zmieni, czujesz zmianę w 
wymiarze, ale czujesz całkowite zrozumienie i na tak wiele sposobów, to tylko buduje do tego 
punktu, że konsumujesz mniej stanu materii, ale w rzeczywistości karmisz się polami własnej 
Duszy, która bierze je ze Wszechświata, i to się buduje. Nie możesz powiedzieć, że ja nie 
będę jadł od jutra, poszczę. Ale możesz rozpocząć trening krok po kroku, aby móc wspierać 
swoje istnienie, poprzez wymiar Duszy, To jest bardzo łatwe, tworzysz grawitacyjno-
magnetyczne pole, poprzez swoją Duszę, w atmosferze swojego ciała i karmisz je. W 
ostatnim eksperymencie we wrześniu ubiegłego roku, mieliśmy ogromną skargę od rolników. 
I ta skarga powtarzała się, więc nie mogła być przypadkiem. I co się stało, nie wiem w 
niektórych naukach, odnosiłem się do tego. Jest tym, że w części, gdzie farma gdzie był na 
niej używamy materiał GANSu, nagle znikąd pojawiły się ptaki i zjadły plony. Powiedzmy, 
że nie wiemy ile, ale było tak wiele, robiły to tak często w tym okresie, że rolnicy narzekali 
ponad wszystko. I powiedziałem do siebie, mój Boże, ci faceci nie rozumieją i powiedziałem 
do Poszukiwaczy Wiedzy, że ptaki przybyły, aby wziąć swoją 'działkę', ponieważ roślina była 
szczęśliwa, że wyprodukował tak wiele, że chciała się tym podzielić. Ale rolnicy nie byli 
zadowoleni, skarżyli się i narzekali, że "nie wiemy, nigdy nie widzieliśmy tak wielu ptaków", 
ale dziwnie, popatrzmy. To jest pole, to jest pole i my tylko podlewamy ten kawałek. Ta część 
wytworzyła 79 kg, ta część wytworzyła 249.5 kg. Ten sam materiał siewny, tylko ten 
materiał, który wybrałem do zrobienia tego i karmienia stworzył te warunki. Ale dziwne jest, 
że farmerzy skarżyli się, że zjadły, więc musieliśmy wyprodukować tutaj z 500 kg, bo ptaki 
zjadły połowę tego, nie jadły stąd. Czy pola stworzyły Emocje, tak że mamy tak wiele, że 
mogą przyjść i wziąć. Roślina jest szczęśliwa,  zwierzę jest szczęśliwe, ale rolnik nie był 
szczęśliwy, ale w dalszym ciągu, ze swoją chciwością, potroił swoje zbiory. Teraz, której 
części nie rozumiemy? Albo teraz w sposób w jaki jest to opisane, rozumiemy Totalność. 
Ponieważ nie rozważaliśmy, że roślina jest jak człowiek, jest hojna, gdy ma dużo, mówi: 
"chodźcie, mam za dużo" i ptaki to wyczuwają. Stałem, obserwując jak powiedziałem, bardzo 
niedawno, dużą liczbę umierających zwierząt, nie mogliśmy nic zrobić, jest to częścią 
epidemii. Ale to, co było dziwne i dotyka Duszy Człowieka, było bardzo dziwne, kiedy 



zwierzę było na ziemi i brało swój ostatni wdech, inne zwierzęta podchodziły i popychały je. 
Czy poczułbyś, kiedy Dusza odchodzi, że one krzyczą i płaczą? Ten odgłos jest ogłuszający, 
one słyszą odejście Duszy jednego ze swoich, a my tylko patrzymy. Czy jesteśmy niżej, niż te 
zwierzęta? Czy widziałeś, że kiedy człowiek umiera żeby inni krzyczeli i płakali, od czasu, 
kiedy Dusza odchodzi, lub czy płaczemy z powodu naszej straty? One nie mają straty. Więc 
dlaczego tak dużo płaczą? Dlaczego tak dużo płaczą, aby poczuć, czy Dusza innych zwierząt 
dotyka ich Duszy, tak, że to czują? Czy staliśmy się 'mniejsi' niż zwierzęta? Lub zakryliśmy 
się, aby nie mieć żadnych uczuć, ponieważ wtedy musimy użyć naszej Duszy, aby 
potwierdzić, że istniejemy? Wszedłem w tą pozycję jako człowiek i wyszedłem z tej pozycji 
jako inny człowiek. Ponieważ w wymiarze fizyczności, w zasadzie blokujemy prawdę, 
rzeczywistość, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki możemy sobie z tym poradzić. Ale czy 
staniemy się, że możemy poczuć Duszę zwierzęcia, kiedy umiera? Lub czy możemy je 
elewować, że staje się przyjemnością, a nie stratą, dla nich. Jeśli potrzebują, mogą wziąć? 
Chodziłem w górę i w dół budynku, i powiedziałem do wszystkich: "Bierzcie ile 
potrzebujecie, przyjechałem tu, by wam dać. Jeśli potrzebujesz odejdź, jeśli chcesz to zostań, 
tak długo jak jesteś zadowolony by tu zostać." Widziałem zwierzęta, które potrząsały głową 
w niezwykły sposób, ponieważ ból fizycznej straty i sposób, w jaki przez nią przechodziły, 
był poza siłą ludzkości. A potem zmieniasz się, rozumiesz. Czy kocham.... Czy kocham być 
tutaj, aby to obejrzeć, lub czy też jestem kochany aby być tutaj i móc dawać? Lub jesteś na to 
obojętny, że nie ma to nic wspólnego ze mną, jestem tu tylko by obserwować? Nie mogę być 
obserwatorem, bez względu na to jak się staram. Ponieważ znam prawdę, wiem, co to znaczy 
istnieć i co to znaczy dla wymiaru Duszy. To właśnie zrozumienie, które to ułatwia. 
Ignorancja może trwać i możemy się jej trzymać. Jakieś inne pytania? (RC) Wolfgang i 
Freed, oboje powiedzieli, że dziękują ci na Livestream za odpowiedzi. Freed mówi: "Dziękuję 
za oświecającą odpowiedź." I Simon kilka razy skomentował, może mógłbym to przeczytać. 
Mówi: "To tylko moja burza mózgów, jeśli nauka chce się ruszyć w kierunku metafizyki, 
powinni przestać rozumieć zjawiska przy użyciu przestarzałych instrumentów, choć w obliczu 
tematu holograficznego, powinniśmy prawić o cztero-wymiarowej przestrzeni i wtedy 
poprzez cięcie i sekcjonowanie, przy użyciu 50 różnych rodzajów instrumentów 
tomograficznych, obrazy, które widzisz, będą jedynie konsekwencją myśli planarnej. To nie 
oznacza, że Wszechświat jest płaski, ale po prostu mówi, że lustro którego używasz, nadal 
jest konsekwencją użycia noża lub chirurgicznego skalpela. Subtelna wizja, gdy tylko ktoś 
osiągnie transparentność, ta duchowa wizja pozwoli mu się zjednoczyć, zamiast przeciąć na 
pół rzeczy i zobaczyć, co jest w środku. Rekonstrukcja planarna jest nadal ograniczona do 
dwóch wymiarów, zastosowanych w trzecim. Masowa percepcji wciąż znajduje się w 
warstwach, umieszczone jedna na drugiej. Wszystko to najwyraźniej nie ma prawdziwej 
krzywizny, a nawet holografia jest nadal oparta, na wzorcach interferencji, które są 
konsekwencją myśli linearnej." Więc to były jego przemyślenia na ten temat. (MK) Tak, 
widzisz, holografia, co my mamy, co widzimy w świecie, nawet w naszych komercjalnych 
zdjęciach, jest inna niż sposób, w jaki astro i Kosmo fizycy próbują to teraz podnieść. Więc 
jest to dużo zrozumienia, że nie jest tak, że nie można tego zrobić, nie jest tak, że jest w tym 
coś złego, jest to złe w uprowadzaniu nauki, i przynoszenia do niej wielu błędów, aby 
potwierdzić, że nic nie istnieje, że to wszystko jest mirażem. My tworzymy ten wymiar, trzy 
wymiary manifestacji poprzez interakcje pól, to co nazywamy portalami. Portale, nie są 
niczym innym, jak tylko to, co nazywacie holografią, ale w wymiarze Plazmy, nie w 
wymiarze materii. Ale w wymiarze, w którym jednostka kontroluje jego istnienie. Nie jest to 
tworzenie obrazu, jest to pozwolenie Duszy na zamanifestowanie się w obrazie, w którym 
chce się pokazać, a nie, że my wymuszamy warunek jej manifestacji. A to duża różnica. To 
nie jest tak, że kładziemy pola w innym polu, by stworzyć trzeci wymiar, aby nadać mu ruch i 
jak widzimy w niektórych obecnych prezentacjach, teraz tworzą swój obraz, który można 



przenieść. Jest jest duża różnica między tym, a tym co nazywamy portalami i holografią. Jeśli 
weźmiesz człowieka, lub energię z kamery, która tworzy ten hologram, nie ma Duszy, nawet 
sam obrazu tego nie wyczuwa, gdy go dotkniesz. Ale w portalu, sposób w jaki tworzysz 
warunek, pozwala on Duszy na zamanifestowanie się, a nie stanowi materii. Jest dużo 
wytworzonego ruchu poprzez holografię, warunek stanu materii, że możesz dotknąć obrazu, 
ale czy możesz stworzyć Duszę obrazu, Duszę Człowieka, którego dotykasz na obrazie, że to 
ona decyduje? To wasze pola energetyczne, decydują o tym, jaki będzie hologram. Ale w 
portalach sposób, w jaki tworzymy dynamiczną Plazmę, to Dusza decyduje, w jaki sposób 
zamanifestuje się, to jest ogromna różnica. A teraz niektórzy matematycy i niektórzy, astro 
fizycy w połączeniu z matematykami przywłaszczają to, aby potwierdzić, że nic w życiu nie 
jest prawdziwe. Są pola, ale są namacalne, zgodnie z naszą siłą, tak samo jak nasza skóra. 
Nasza skóra nie jest prawdziwa, ale interakcja pola, daje widoczność i namacalność istnienia. 
I to jest tajemnica, to jest oddzielenie, to jest zrozumienie Totalności, jest to by zrozumieć 
różnicą między stanem materii, a polami ruchu Wszechświata, co nazywamy Plazmą 
Wszechświatów. Ale wciąż stan materii jest częścią tej struktury ruchu, ale w niższej sile, 
ponieważ już wszedł we wszystkie swoje interakcje. W fizyce jądrowej nazywamy to 
rozpadem jądrowym. Dlaczego się rozpada skoro nadal ma tę samą energię? Rozpada się by 
być w stanie podtrzymać następne życie poprzez dzielenie się i powielanie. I to pokazuje 
charakterystykę, różnicy pola, że dzieli się na Neutron i Proton. Co dzieje się w cyklu 
Elektronu? Elektron ponownie się dzieli na sub elektrony, człowiek nie poszedł tą drogą tak 
daleko, aby móc to zobaczyć. Życie nie kończy się jako Elektron, jako pakiet energii... (RC) 
Mieliśmy pytanie dotyczące elektronu właśnie teraz, zanim go przyniosłeś od Alana z 
Rumunii, który prosi, jak mówi: Rick, zadaj to pytanie: Elektron jest zasilany energią 
protonów wewnątrz neutronowego środowiska, więc tak samo Dusza jest fizycznie zasilana 
przez centralną Duszę we Wszechświecie. (MK) Wszyscy jesteśmy energetyzowani na 
różnych poziomach, gdy struktura jest kompletna. Kiedy Dusza Człowieka jest stworzona, ma 
pełne spektrum. A różne części Duszy Człowieka współdziałają i przyjmują kształt i funkcję z 
różnych sił Wszechświata. Co to oznacza, jest to bardzo proste. Wyjaśniłem to w jednej z 
nauk, jakiś czas temu. Masz Duszę Człowieka, próbujemy pokazać ją jako Plazma. Dusza 
Człowieka, w tym momencie manifestuje się jako fizyczność. A w tym punkcie tutaj, w sile 
Duszy Kreatora, ponieważ podyktował swoją pozycję. Dusza człowieka w części samej 
siebie, jest podyktowana przez Duszę Wszechświata. Dusza Człowieka w innej części jest 
podyktowana siłą Duszy jego Galaktyki, a Dusza Człowieka jest podyktowana siłą Duszy 
jego układu słonecznego. A Dusza Człowieka jest podyktowana siłą przez Duszę planety, 
która stworzyła człowieka. Więc w istocie człowiek niesie całą siłę stworzenia, ale nie jest 
tego świadomy, ponieważ jedyne co widzi to jest na tym poziomie. Więc niesiemy pełny 
wymiar, ponieważ bez tego nie byłoby tutaj tego, a bez tego nie byłoby tego tutaj i to samo i 
to samo. Życie nie zaczęło się w ten sposób, życie zaczęło się od siły stworzenia. Więc 
rozmiar atomu w tej galaktyce, w tym Wszechświecie jest podyktowane centralną linią 
galaktyki we Wszechświecie. Ale rozmiar atomu w innym Wszechświecie ma inną siłę i jest 
różnej wielkości, co oznacza, że ma inny pakiet energetyczny, jest jak inny wirus. Czy 
człowiek może istnieć przenosząc się z jednego Wszechświata do drugiego, rozumiejąc 
różnicę, czy też przygotowuje się do mutacji do wyższej siły? Ale w istocie to wciąż samo w 
sobie ma tą samą wspólną siłę Duszy Kreatora. Teraz to, co nazywacie Elektronem, jest 
pewną ilością paczek energii, które dyktują warunki siły centralnego grawitacyjnego pola 
galaktyki. To samo jest, Dusza Kreatora decyduje o tym i galaktyki i układzie słonecznym i 
planecie. Ale w istocie musi mieć dany rozmiar, który dyktuje, przez istotę Duszy pole punktu 
centralnego. Inaczej nie zajęłoby pozycji od tego w tym. Dyktuje, że zajmuje pozycję w 
odniesieniu do tego i w odniesieniu do tamtego. Wyjaśniałem to w nauczaniu jakiś czas temu. 
Jeśli spojrzysz na to, to jest Dusza Człowieka lub co nazywamy Duszą Kreatora. Wtedy masz 



Duszę Galaktyki, lub Wszechświata, wtedy masz Duszę Galaktyki, Duszę Układu 
Słonecznego, Duszę Planety i masz Duszę Człowieka. I każda z nich ma głos i dyktuje 
pozycję, i każda z nich porusza się tak samo, tak samo jest z Elektronami, tak samo jak z 
planetami. Pozycja grawitacyjnego magnetycznego pola Ziemi, nie jest podyktowana 
wyłącznie przez Słońce i Ziemię. Jest podyktowana przez pozycjonowanie Mag-Grav tych 
wszystkich w stosunku do siebie nawzajem i do Ziemi. Tak samo jest z Duszą Człowieka i 
wymiarem Duszy Człowieka. Jesteśmy częścią całości, mimo że jesteśmy stworzeni jako jej 
część. Przez siłę pól, przez interakcję pól. Jako, że Dusza Kreatora świeci, prowadzi do 
stworzenia Duszy Człowieka, do wymiaru siły aby zostać stworzonym. Tak samo robi Słońce, 
tworząc wszystkie planety, w układzie słonecznym, nie ma różnicy. To tylko człowiek chce 
stwarzać różnicę dla niego, aby być bardziej... By wyglądał na bardziej wyedukowanego. 
Saturn nie istniałby, gdyby nie Słońce. Nie byłby na tej pozycji, gdyby nie było Jowisza i 
Ziemi i czegokolwiek. Gdy wyjmiesz Ziemię z tego równania Saturn będzie tu. Więc jest tak 
samo z Duszą Człowieka i Kreatora. Nie ma Duszy Człowieka, jeśli nie ma Duszy Kreatora, i 
w warunkach, gdzie on jest w sile w istocie w centrum, niesie taką samą siłę, ponieważ 
pochodzi z tego, dyktuje przez jego pola, musi mieć w sobie część mnie, a potem galaktyka, 
jako że jest częścią tego, więc ma w sobie część mnie. I cała reszta. Słońce, i Dusza Kreatora 
w tworzeniu Układu Słonecznego, i w stworzeniu człowieka mają dokładnie takie same 
funkcje, ale w innym wymiarze. Co jest w Słońcu, doprowadziło do stworzenia Słońca, 
Ziemi, Księżyca, Saturna i wszystkiego innego, więc, to istota Duszy Człowieka, prowadzi do 
stworzenia wszystkiego innego i Duszy Człowieka, która pochodzi z wymiaru namacalności 
fizyczności samego siebie. Wtedy, jaki jest wymiar życia człowieka? Jakieś inne pytanie? 
(RC) Cóż, mamy jeszcze jedno pytanie od Wolfganga na Livestream, mówi: Jeśli utknę w 
kamieniu we Wszechświecie, sztuka polega na tym, aby wyjść z kamienia, jest to zmiana siły 
pola i prędkości pola, aby uzyskać inne pole niż kamień? (MK) Musisz najpierw znaleźć to, 
co jest polem kamienia. (RC) W porządku... (MK) Wtedy możesz to przezwyciężyć. (RC) No 
dobrze, on mówi dalej: I tak jak na Ziemi aby wydostać się z niepożądanej sytuacji, jak wojna 
i wymuszanie, i tak dalej, jaka byłaby tego sztuczka, gdybyśmy spojrzeli na tę samą analogię 
kamienia? musisz najpierw poznać sytuację, być może... To jest to co nazywają zbiorową 
świadomością. Dr. Parvis odnosi się do tego bardzo, poprzez swoją wiedzę do swojej pracy. 
Ale w strukturze życia człowieka, mówisz, żeby zatrzymać wojny i inne rzeczy, istnieje 
zbiorowa świadomość tych, którzy patrzą na stworzenie wojny jako potwierdzenie istnienia i 
władzy. Wystarczy pokazać im, co robią, co powstrzyma wojnę. Błogosławić jego Duszę 
Fabio, wiesz Naomi powiedziała mi, że on pali i pali, i wydaje wszystkie pieniądze na 
palenie. Powiedziałem do Fabio, nie rozumiesz, co robisz, prawda? Mówi, że nie, po prostu 
palę dla przyjemności. Wziąłem 50 euro banknot i zwinąłem go/utoczyłem, i powiedziałem: 
ile płacisz za tę paczkę papierosów? Jakieś 5,5 Euro. Powiedziałem: Teraz czy możesz spalić 
to 50 euro? Powiedział: Nie spalę go. Powiedziałem: Palisz go etapowo. W 10 paczkach, 
które palisz, dlaczego nie spalisz go za jednym razem? I nie ma go, nie musisz się martwić, 
aby go spalać etapami i szkodzić sobie. Kiedy go spalisz, to nie masz pieniędzy na kupienie 
papierosów. Zostaliśmy postawieni w pozycji, że wojny chcielibyśmy zatrzymać, ale 
zatrzymaliśmy wojny, ale tak bardzo jesteśmy przywiązani do nich, że, co zrobimy z tymi 
wszystkimi miejscami pracy, które stworzyliśmy? Wysłuchaj przemówienia prezydenta 
Trumpa z ostatnich kilku miesięcy, Dziennikarz zginął na danym stanowisku, wiedzą, że za 
tym stał człowiek, jak mówią. Jeden człowiek jako szpieg lub cokolwiek innego, rosyjskiego 
pochodzenia przypuszczalnie został zabity, przez jego własny naród, a oni nałożyli 
największe sankcje na Rosję z powodu tego człowieka. Inne ciało, które należało do 
reportera, zostało zabite to samo ciało, ta sama Dusza, przez w tej samej pozycji, 
czymkolwiek jest, i prezydent mówi nie możemy nakładać żadnych sankcji, ponieważ umowa 
zbrojna za 200 miliardów jest zbyt wielkim, za dużo miejsc pracy, byśmy poświęcili za 



jednego człowieka. 17 20 milionów odchodzi bez niczego, tylko dlatego, że mogą kupować i 
wspierać amerykański przemysł zbrojeniowy? A 170 milionów w Rosji cierpi, ponieważ 
nawet nie zostało to zrobione przez nich. Proces zatrzymania broni, nie polega na walczeniu 
bronią, jest wprowadzeniem nowej technologii, aby stała się przestarzała. Nikt nie kupuje. 
Widzieliśmy to, co widzieliśmy w latach 90. Rosjanie, gdzie najbardziej zaawansowany blok 
wschodni ma najbardziej zaawansowaną technologią broni, że Ameryka buduje coraz więcej 
broni nuklearnych, aby temu zapobiec, jeśli zaatakują, a kiedy otworzyły się bramy 
Wschodniego Bloku, nikt nie chciał kupić ani jednego pistoletu od Bloku Wschodniego bo 
był przestarzały. Wtedy kto się będzie bać przestarzałych pistoletów i nie będą mogli ich 
sprzedać. Więc mieliśmy w setki tysięcy ludzi pracujących w fabrykach broni, Bloku 
Wschodniego bez pracy. Musieliśmy, oni musieli wysłać pieniądze, tak samo z górnikami, 
którzy wydobywają węgiel w Rosji. Cztery miliardy to osiem miliardów, które zostały 
pobrane bezpośrednio do Moskwy następnego ranka o dziewiątej znalazły się pewnie na 
prywatnym koncie w Szwajcarii. Broń, sprzedawanie broni, i nie możemy walczyć. Sprzedaż 
broni kończy się dopiero po wprowadzeniu tak zaawansowanej technologii że stanie się 
przestarzała. Nikt nie chce kupić. Wtedy to 200 miliardów nie ma znaczenia. Chyba że ci, 
którzy kupili w tym kraju, już umieścili pieniądze na swoich kontach. Dojrzałość człowieka 
musi wyjść nie z handlu bronią. Tylko przez rozwijanie nowych technologii, które sprawiają, 
że zabijanie i broń są nieistotne. Więc kiedy pragniemy końca wojny, nie jest tylko 
życzeniem, kończy się i rozwijane technologie sprawiają, że te rzeczy stają się przestarzałe. 
To wszystko, jeśli jesteś człowiekiem Pokoju i robisz to, co ja próbuję, wkładam cały mój 
wysiłek w Pokój i dochodzimy tam, widzimy, jak pięknie nadchodzi. Mógłbym spędzać czas 
w fabrykach robiących MagGravy, robiąc to i tamto iść w kierunku finansowym, ale to nie to, 
po co tu przyszedłem. Nie przybyłem tu, żeby zbudować technologię, aby otwierać fabryki, 
tak, bo dzięki temu tworzymy coś co pomoże nam w przyszłości. Ale przyszliśmy 
wprowadzić nową technologię, dzięki której możemy stworzyć Pokój. Nawet niech będzie, że 
jak zostało zadane poprzednie pytanie, życzę sobie, i się stało. Życzyłbym takiej i takiej 
osobie na takiej i takiej pozycji, by zrozumiała, co robi swojej Duszy i Duszom jego dzieci. 
Wyciągam rękę moją Duszy, aby dać do niej, on dostaje bardzo dobre pieniądze od Lockheed 
Martin, aby robić broń uderzeniową. A potem mówi: jeśli odejdę z tej pracy, co zrobię z 
moimi dziećmi? Nie ma prywatnej edukacji, nie ma opieki zdrowotnej, nic. Robię broń, nie 
ma znaczenia, co moja Dusza zapłaci za to i co moje dzieci zapłacą w przyszłości. To jest to, 
czego musimy się nauczyć i to jest to, co musimy zrozumieć. Możemy zmienić Duszę 
Człowieka odejść od broni, ale potem tak długo, jak jesteśmy tutaj, kiedy wyłączamy 
maszynę, człowiek wraca i je robi. Chyba że człowiek zrozumie to jest fizyczność nie 
angażuje się w tworzenie cierpienia. Jest to bardzo interesujące, jest bardzo interesujące. W 
wielu grupach religijnych, nazwij jak chcesz, mają armie. Dlaczego człowiek Boga potrzebuje 
armii? Jesteśmy tutaj, aby zdobyć Duszę Człowieka, a nie kieszeń człowieka. Widzimy, że 
szef kościoła watykańskiego, jest najwyższym rangą wojskowym. To nie pasuje. Człowiek, 
który mówi: Daje życie, jestem tutaj, aby zbawić w imię Chrystusa, potem ma armię, i zabija 
ludzi. Widzimy to samo w świecie islamu, widzimy tak samo u żydów. Jak w imię Boga 
możemy mieć wojskowe ubranie? To nie pasuje. Chyba że to biznes. Na tak wiele sposobów, 
żołnierze co nazywam to, co nazywacie Stwórcy, albo co nazywacie proroków, posłańców, 
cokolwiek, powinni być bardzo podobni jak taoizmie, bardzo podobni do buddyjskich, którzy 
byli pokojowymi ludzi. Zdobyłeś Duszę Człowieka, nie zabijasz człowieka w imię Boga. 
Obecny papież jest generałem. Jest szefem wojskowej armii Watykanu, chrześcijaństwa. Ile 
osób zabił, ile kazał zabić? I nadal stoi tam w imię Stwórcy. Hipokryzja. Nie pasuje. Prawda? 
To jest to samo, ponieważ musimy sprzedać broń za 200 miliardów tylko dla miejsc pracy. 
Jeszcze jakieś pytania? (CK) Panie Keshe, dzień dobry. Mam pytanie. W zeszłym tygodniu 
było wypuszczone życzenie, razem z Poszukiwaczami Wiedzy, że to co właśnie wyjaśniłeś, 



jest to tym co wiemy dzisiaj, ale nie możemy cofnąć się do zrozumienia, gdzie człowiek 
rozpoczął, tą ścieżkę zabijania w tak wielu formach i na tak wiele sposobów. Bo nie mamy 
możliwości cofnąć się i mieć dostęp do tych informacji. I to życzenie było wykreowane, po to 
żeby to wyszło na wierzch i myślę, że jest pan najlepszą osobą, w pozycji z której możesz 
otworzyć to trochę bardziej dla nas, abyśmy zrozumieli, gdzie, w którym punkcie w czasie, 
odeszliśmy od tej ścieżki i dlaczego? Bo być może, jeśli to przed nami otworzysz i 
zrozumienie dojdzie do tego poziomu, to może cała Ludzkość będzie w stanie poprzez to 
zrozumienie, jak tego zawsze wymagasz od nas wszystkich, by iść i elewować je aby zaczęła 
się ta zmiana, bardzo dziękuję. (MK) Co widzicie w historii człowieka, nie zaczęło się od 
człowieka, gdy on wyszedł z wody. I tak samo jest z tym co jest połączone na tak wiele 
sposobów z aminokwasem, który jest połączony z wymiarem życia, które nabrało kształtu i 
miejsce w ciekłej substancji tej planety. Drzewa, które nazywamy wertykalnymi ludźmi, 
głównie zrozumiały i polegają na ścieżce pól i dlatego rosną. To nie jest coś czego nie 
możemy zrobić, rośliny to robią, absorbują promienie Słońca, Słońce im daje, nie idą i nie 
kradną. Nie idą i nie zabierają kolejnego pakietu. I nawet jeśli oznacza to, dojście do końca 
ich życia, nie będą kraść, umrą w miejscu w którym są. Nie widzimy ich by łapały armie czy 
walczyły z innymi. W niektórych przypadkach widzimy agresję, kiedy muszą, kiedy nie 
widzą lub zostały w ten sposób 'zbudowane'. Ale generalnie, nie widzimy żadnego rodzaju 
zabijania. Pozycja warunku tworzenia życia, które prowadzi do wymiaru aminokwasu, kiedy 
wchodzi w interakcję z żelazem w większości przypadków, tworzy ono warunek potrzeby dla 
wymiaru szybszej absorpcji energii. I to doszło do punktu, aby brać od innych szybsze 
pakiety energii. I wtedy dochodzi to do zjadania większych pakietów, większych i większych 
pakietów, ponieważ 'ja mogę'. Nie ma znaczenia czy ryba je mały plankton lub czy ryba je 
inną rybę lub człowieka je inne zwierzę, ponieważ teraz to jest tak szlachetne, że zabijam 
świnię, zabijam krowę, więc zabijam innego człowieka. To jest kolejna forma życia, którą 
zakończę. Więc, struktura zabijania pochodzi z początku potrzeby przetrwania, robienia. I co 
się stało, co widzieliśmy i mamy nadzieję, że nigdy się nie wydarzy w świecie kreacji po raz 
kolejny, jest to ten dysbalans: Azotu, Węgla i Tlenu i jednego Wodoru. Na pewne sposoby, 
gdy tu jest brak balansu, to tworzy bardzo szybki przepływ i dużą redukcję w energii. Ale w 
dalszym ciągu musi podtrzymać swoją strukturę. Ale gdy wielu ma miliony tych, złożonych 
razem, możesz wziąć trochę ze środowiska, ale nie możesz wziąć dla każdego. I problemem 
głownie z, co nazywam, zwierzętami w królestwie zwierząt jest tym, że tworzą tak wiele 
warstw, że to jest górna skóra, środkowa, dolna itd. że ta część w środku, nie może 
otrzymywać, ponieważ to zabrały. Więc teraz, dla swojej egzystencji, potrzebuje czegoś, co 
wejdzie z zewnątrz. Szybka konwersja, że ja też przetrwam. I nie zapominaj, że jest 
połączona z Duszą swojej struktury z Duszą Człowieka. Dusza Człowieka nie mogła dać by 
to zrobić, więc fizyczność przejęła kontrolę nad karmieniem. I teraz ona bierze tak dużo do 
przytrzymania, że czy jesteś mrówką, człowiekiem, krową rybą, one wszystkie pobierają 
pakiety. To jest najprostsza droga pobierania i weszło to w główny nurt RNA życia, tego co 
nazywam, u ludzi horyzontalnych. Wertykalni ludzie rozwiązali ten problem, poprzez dodanie 
jednego elementu do swojej struktury, że pobiera on pola z Wszechświata. Ale, uniwersalne i 
środowiskowe warunki dyktują jego życie i on to zaakceptował, "nie zabijam. Ale trwam w 
lato i w zimie, tracę swoje liście w tym czasie, ponieważ, wtedy żyję w harmonii ze swoim 
środowiskiem. Ale horyzontalni ludzie, ominęli to. Musisz dodać coś do struktury 
środowiska, że to dodanie sprowadza człowieka do tego. Ale ruch, fizyczny ruch 
wertykalnych i fizyczny ruch horyzontalnych, jest totalnie inny i to potrzebuje innych 
pakietów energii. I dlatego jeśli spojrzysz, wielu, wielu horyzontalnych ludzi, zdobyło 
specjalność w pewnych rzeczach, że nie potrzebują innych rzeczy. "W tym się specjalizuję i 
sprawiam że moja grasica i wzgórze w moim ciele robią konwersję z jednej rzeczy, do tego co 
potrzebuję". Jeśli zrozumiesz człowiek, je różnorodność warzyw i mięs by dostać pełne 



spektrum energii których potrzebuje dla totalnej struktury. Ale zwierzęta, pewne zwierzęta, 
jedzą tylko jedną rzecz, zawsze ten sam owoc, ten sam kwiat. Ale ich grasica i wzgórze, w 
połączeniu ze sobą tworzą warunek, że konwertuje ponownie. To ta sama małpka, ale jest 
tylko jedna ale ciągle ma kości, w dalszym ciągu ma wątrobę, nerki i wszystko inne. Jakim 
cudem wszystko bierze się z jednego owocu? Ponieważ, znalazły wydajny sposób aby, w 
pewnym sensie, zagwarantować swoją egzystencję, bo nikt inny nie je tego co one wybrały by 
jeść, ponieważ stworzyły warunek w polach, że mogą konwertować to do czego chcą. Ich ręce 
i nogi nie odpadają od jedzenia tego samego jedzenia i tego samego owocu cały czas. Jeden z 
najbogatszych ludzi na świecie je, co wieczór, przypalony stek, bez niczego, dzień w dzień. 
Dosłownie stek który jest spalony do skóry, spalony, totalnie spalony. Dosłownie dają mu 
solidny kawał mięcha, które jest jak drewno. Jest jednym z trzech-czterech najbogatszych 
ludzi na świecie. Z całym swoim bogactwem to jest jedyną rzeczą którą je. Ale w dalszym 
ciągu jest wizjonerem, ciągle myśli tak samo, ma tą samą fizyczność i robi to od wielu lat. 
Ale, jego ciało nauczyło się konwertować. I to jest częścią struktury nowej technologii. Aby 
zastąpić to, w strukturze tej planety, że stopniowo poprowadzimy człowieka, aby żył i 
zrozumiał, że może brać z pól środowiska. Ale, co poczniesz? Jesteś rybą, jesteś w oceanach, 
nie jesz i dajesz wszystko, podróżujesz po oceanach, podróżujesz wokół planety. Jesteś 
człowiekiem, teraz nie potrzebujesz już ubrań gdy wiesz jak jeść i jak się rozgrzać. To jest 
procesem, to jest to co musimy zrozumieć i to jest tym czego brakuje. To nie pasuje do 
człowieka, jak możemy go zmienić, jest to brak, jak mówiłem wiele razy. Jest to niedobór w 
strukturze RNA, które wpłynęło na DNA i w tej strukturze zostaje takie samo. Ta część, jak 
mówiłem, wiele, wiele razy w świecie nauki, słyszymy to dość często. Mysz jest w 95% czy 
99% czy jakoś tak, podobna do człowieka. Oczywiście że tak jest. Wszyscy pochodzimy z 
przestrzeni pana COHN. Więc nasza baza jest taka sama i to jest 99%. Jak się przystosowałeś, 
jest to tym 1%, więc musimy zmienić coś tutaj, z człowiekiem. Z tym co nazywacie z 
horyzontalnymi ludźmi, aby sprawić, aby byli jak wertykalni ludzie. Tylko tego brakuje i to 
znajduje się w strukturze Duszy tego, tego aminokwasu, który połączył się niestety, z 
żelazem. Jest to część technologii której nie uczę, ale jednego dnia może nauczę i jest to 
znane jako węgiel 14. Węgiel 14 ma dużo wspólnego z zachowaniem człowieka i jednego 
dnia jeśli zrozumiemy to, wtedy możemy zmienić człowieka. Powiem wam czemu węgiel 14. 
U wertykalnych ludzi mamy magnez. U horyzontalnych ludzi zawsze cierpimy z powodu tych 
(elementów). Ten tutaj Wacha się od 42 do 44, balans energii pól. Ten tutaj, Wacha się od 55 
do 58. Teraz widzicie gdzie wchodzi tutaj węgiel 14. To ta 'przestrzeń' która powoduje, że 
horyzontalni ludzie są niebezpieczni. Jest za duża, musi być karmiona, dla tego, aby istniało 
jak horyzontalni ludzie. Najbliżej jak możemy się zbliżyć do tego, jest nim CH3. To jest 
jednym z powodów, że w mojej pracy przedstawiłem CH3. On nie jest dla ciebie abyś był, 
jest po to by zamknąć tą luk, to jest częścią problemu. CH3 jest pomiędzy 13.5 do 15.5. w 
zależności od balansu Energi węgla i wodoru. Widzicie, konstrukcja życia jest bardzo prosta. 
Macie CH3 i macie aminokwas. 14, 12, 16 i 1. Lub macie 1, 1, 1 i 12, możecie zobaczyć 
bardzo zbalansowaną bazę, z bardzo małym. Bardzo mały balans w bazie, z bardzo dużym. W 
zasadzie, kiedy to zablokujesz, staje się balansem, czyż nie? Daje ci to bardzo blisko, do 
(żelaza).... To jest powód, dla którego używam CH3 w cukrzycy. Jest powodem dla którego 
używam CH3 w wielu rzeczach. Ale, gdy dajesz CH3 w specyficznym warunku to zabijasz. 
Widzisz, jeśli to przeprojektujesz, na nowo zdefiniujesz, to jest bardzo proste. Masz 1, 12 14, 
16. Masz 1, 1, 1, 12. Teraz widzicie wzorzec. Ale jeśli spojrzycie na prawdziwą strukturę, to 
pasuje z tym, a to pasuje z tym. I w tym procesie tworzą zbalansowane pole, nieuniknione. 
Około 56 i wtedy kiedy się łączy czy potrzebuje się łączyć z żelazem? Lub czy zachowuje się 
jak i mimikuje jego balans? Ponieważ jest sekret w całej kreacji CH3, sposobu w jaki my go 
produkujemy. Mówiłem o tym wcześniej, jest żelazo w środku, stopy materiałów po obu 
stronach, cynk, nikiel czy cokolwiek. To jest stop/kompozycja ponieważ siła pól w nim, może 



stworzyć połączenie. Więc kiedy dajesz swoją miedź tutaj, nano-powlekaną aby zrobić swój 
GaNS CH3, uwolnione Energi węgla, potwierdzenie z interakcji ze środowiska jest to 
połączenie cynku z miedzią które daje ci twój węgiel. Wtedy masz problem. Wtedy twój 
problem siedzi w żelazie, 56, 57, 59, 60. Tutaj macie swoje H3, ale jest to pole, które go 
stworzyło. Więc co ono robi, twoje CH3 jest orientacją pól magnetyczno-grawitacyjnych 
żelaza. Więc kiedy dajesz go razem z aminokwasem już macie wspólny mianownik w sile 
pól, że że gdy wytworzone jest pole tutaj w swej interakcji masz aminokwas który jest 
zbalansowany z żelazem i poprzez bycie w równowadze żelazo karmi siebie samo nie 
potrzebuje zabijać. Bo nie zapominajcie Węgiel posiada siłę pola grawitacyjno magnetyczną 
miedzi w połączeniu z polem grawitacyjno magnetycznym cynku. Więc jest bezpośrednio 
połączona z twoimi mięśniami i układem nerwowym. I teraz produkujesz warunek, że łączy 
się z żelazem. Jest kompletne. Masz każde połączenie jakiego Ci potrzeba. Dotknąłeś Duszy 
człowieka, dotknąłeś jego fizyczności wprowadzasz równowagę w transferze energii 
pomiędzy stanem materii plazmy i stanem pól materii. Kompletne jest tak kompletne, lecz 
żadne z was tego jeszcze nie zrozumiało. Człowiek nie musi zabijać Lecz ten aparat 
potrzebuje kilku drobiazgów by do niego dodać aby człowiek lub zwierzę zatrzymały się 
razem. To CH3 elewuje Duszę zwierzęcia, To CH3 elewuje fizyczność jego energii to CH3 
łączy się z fizycznością człowieka. Poprzez jego żelazo. Posiada wszystko dałem ludzkości 
największy dar by odeszła od zabijania. Pokażę jak to działa. Wszyscy robiliście CH3 ale nie 
zrozumieliście jaki dar macie w rękach. Łączysz to CH3 z jego aminokwasem Mój Boże czy 
musisz zabijać? Potrzebuję kolejnych 6 - 12 mcy i wymuszę pokój. Poprzez technologię 
człowiek nie będzie wiedział co się stało jest więcej w tym do zobaczenia. Lecz jak 
powiedziałem zaczynamy uczyć. Podstawowego fundamentu wiedzy Teraz rozumiecie 
dlaczego wprowadziłem różne metody robienia rzeczy. Wy jesteście za magravem ja jestem 
za Duszą człowieka. By ją zmienić by zaczęła karmić swą fizyczność, nie poprzez energię 
człowieka. Jakieś inne pytania? Już prawie 3 godziny z kawałkiem. Panie Keshe tutaj Mosfeq 
mam pytanie. Pytanie brzmi:Deuter i Ch3 które jest paliwem kosmicznym i z Ch3 są bliskimi 
krewnymi Słucham? Co? Deuter i CH3... Deuter? Deuter? Tak. W jaki sposób Deuter może 
być blisko CH3? Proces w jaki jest tworzone Jest bardzo podobny do procesu otrzymywania 
CH3. Więc... Nie jest bardzo podobny pozwól, że wytłumaczę. Nie, nie, nie, nie... Zrozum 
naukę za tym stojącą. Dlaczego tak mówisz? Że proces jest ten sam? Wiesz dlaczego? 
Powodem dla którego tak mówię Proszę bardzo. Jeśli będziesz kontynuować z procesem CH3 
i stracisz swoją powłokę jak to nazywamy galwanizowaną bo tym właśnie jest Została ci 
tylko jedna rzecz. Masz płytkę cynkowo miedzianą z żelazem w środku, odrobiną magnezu, a 
tu masz nano miedź tak? 56. Przepraszam 69... 59-60 57-58. Czasem tak? Tutaj masz około 1 
różnicy. I nie wszystko z nich staje się. Więc to co ci zostało to pole grawitacyjno 
magnetyczne jednego atomu wodoru. To nie jest takie samo. Jest dokładnie takie jakie jest. 
Gdy skończysz produkować Nie zostało ci więcej cynku, masz tylko obrazy grawitacyjno 
magnetycznego pola cynku który miałeś ale teraz masz tylko wyimaginowaną pokrywę pól 
cynku lecz w rzeczywistości siłę pól magnetycznych żelaza. Więc niektóre z pól bo to nie jest 
jednorodne to jest spektrum pól niektóre z nich są energią jednych rzeczy i wtedy w konwersji 
staje się, bo nie może być utlenione sam w sobie jest kompletny Staje się stanem nano Gans 
siebie samego. Nie jest podobne. To z powodu to dwie różne rzeczy. I gdy przestaniesz 
tworzyć lub nie możesz już wytworzyć więcej warunku To się nie zatrzymuje. Jeśli 
przejdziesz przez proces produkcji Deuteru i CH3 Produkujesz tony deuteru a produkujesz 
bardzo mało CH3 w porównaniu do siebie Jeśli zrobiłeś gansy i użyłeś właściwego systemu 
widzisz.... Nagle produkujesz pomarańczowe Ch3 a nagle staje się czarne I robi się go więcej 
i więcej Bo teraz nie masz więcej cynku na swojej powłoce teraz produkujesz czysty Deuter. 
Zdarza się to w fabrykach gdzie masowo produkujemy Czasem zapominają zmienić płytki I 
mamy natychmiast wszystko robi się czarne Bo w tym punkcie nawet niektóre H3 



przekształcają się trzykrotnie w Deuter. A Węgiel ucieka jako gaz widzimy to. Stworzyłem tą 
technologię znam ją na wylot. od wewnętrznej struktury, formy pól tworzy... Nie tylko przez 
przypadek. I mogę się z tym dowolnie bawić. Powinniście być w stanie zdefiniować dlaczego. 
Jest podobne. Wcale nie jest całkowicie zależne od drugiego Ale dziwne jest to że jeśli 
umieścisz żelazo z miedzią tego nie osiągniesz. Potrzebujesz tych fałszywych pól cynku który 
stworzył pierwotne CO2, bo to pole wciąż zostaje pozwala na uwolnienie wodoru. Ten wodór 
i Ch3 masz jeden proton i elektron Deuter z powodu warunku jaki tworzy posiada swój 
neutron jest kompletne. Jeśli możesz popchnąć się do granicy otwarcia wtedy też możesz to 
otrzymać. Tego człowiek jeszcze nie rozumie. bo te dwa będą zachowywać się jak jeden 
proton i jeden neutron. I wtedy w totalności zwracają się do tego. ale z przestrzenią. I ten 
dystans tworzy nowy wymiar zasobów energetycznych. Bo masz trzy zapasowe plazmy. Lecz 
to jest w warunku pól a nie w materii Więc tworzy wentylację Prawie jak star formation 
siebie samej. Bardzo bardzo aktywną. Ekstremalnie aktywną. Ludzkość nie może tego 
uwięzić a jet to miliony razy silniejsze niż jakakolwiek bomba wodorowa. Lecz to jest 
technika w technologii kosmicznej której możesz użyć. I jest tak aktywna, że w warunku staje 
się radioaktywna w zachowaniu. Lecz nie jest radioaktywna. Panie Keshe gdy powiedziałem 
związane co miałem na myśli to że połączenie cynku i żelaza i miedzi które tam jest, Jak 
możemy to powiązać do tego Deuteru w tym sensie. Właśnie to wyjaśniłem nie zrozumiałeś. 
Właśnie to wyjaśniłem posłuchaj ostatnich 5 min wykładu. Daj czas żeby się nagrało wróć i 
posłuchaj, Właśnie to wyjaśniłem nie zrozumiałeś. Wyjaśniłem to są powiązane bo nie są są 
związane są stworzone z tego powodu. Możesz produkować Deuter w bardzo szybki sposób. I 
jeśli jesteś wystarczająco sprytny by się bawić możesz stworzyć jedno z największych źródeł 
energii we wszechświecie Część, Część Część energii które prowadzi do kreacji i rozpoczęcia 
tego o czym mówiliśmy na początku czyli o czarnej dziurze to ten proces. Niezbalansowane 
proton i neutron w pewien sposób dwa protony muszą zachowywać się jak jeden neutron lecz 
ten jest delikatnie poza więc rozpoczyna się spin. I w pewien sposób centrum 3 protonów 
staje się masywną grą. i wystarczająco dziwne elektron zaciąga energię do wewnątrz. Część 
kreacji czarnej dziury z tego pochodzi i jeśli wiesz jak go użyć i jak go stworzyć możesz go 
użyć do transportu w reaktorach, lecz na obecną chwilę człowiek nie doszedł do centrum. 
Widzicie to jest to bardzo prosta kombinacja, Mówię wam jestem fizykiem nuklearnym znam 
tą wiedzę na wylot. Gdy masz trzy protony i trzy elektrony i jeśli możesz wypuścić węgiel 
jako gaz Masz dziwną sytuację. To ma polaryzację a to musi pasować do tego i w tym samym 
czasie musi pasować do tego To musi robić to samo, a ten koleżka musi robić to samo. To 
wielki dynamizm że te elektrony nie mogą podążać za pozycją więc tworzą ogromne 
środowisko To jest pierwotne stworzenie czarnych dziur. jest coś w świecie kosmologii że do 
tego wrócimy i może więcej zrozumiecie. Siła pól magnetycznych węgla ma specyficzną 
charakterystykę, dlatego widzimy węgiel we wszechświecie mniej więcej lub węgiel w 
strukturze pól energii. Różnica pomiędzy polem grawitacyjnym a magnetycznym każdej 
istoty równowaga pól bo przecież to są magravs, to nie są linie jest równa równowadze siły 
plazmy węgla. To jest tajemnica stworzenia wszechświata. Gdy widzisz światło światło ma 
dwa wymiary posiada grawitację która zawraca do siebie by pójść ale nie miesza Ta siła 
Magrav pozycjonowania pomiędzy dwoma jest w sile plazmy węgla. Więc wszystko we 
wszechświecie mniej więcej ma kombinację 6 elektronów i protonów. I 6 neutronów. To 
kształt równowagi pól jako diament to tworzy separację pomiędzy dwoma. To izolator pól. To 
dlatego pole magnetyczne i grawitacyjne na tej samej drodze nigdzie nie oddziałuje, bo przez 
system dynamiczny tworzą izolację diamentowej struktury lecz przez warunek plazmowy 
czyli węgiel. Po raz pierwszy uwalniam tą wiedzę Człowiek w przyszłości zrozumie. To jest 
jeden z kamieni węgielnych kreacji we wszechświecie. Separacja pomiędzy grawitacyjnym i 
magnetycznym polem widzieliście to wiele wiele razy, rysowałem to i powiedziałem jedno 
jest grawitacyjne a drugie magnetyczne. Co je odseparowuje? Nic poza siłą węgla. Ale w 



warunku plazmowym. Bo zamienia się w diament i tworzy separację pomiędzy polami. 
Węgiel nie jest jedynym izolatorem na poziomie materii ale w stanie plazmowym robi to 
samo. Dlatego widzimy tyle węgla we wszechświecie. To pozostałość po tym jak otwierają 
się pola. I wtedy staje się fundamentem kreacji. Bo wtedy tworzy w tym co widzimy i nie 
widzimy jako przewodność i oporność przepływu pól plazmy w tym co nazywamy 
wymiarami struktury diamentu plazmy. To jest cała wiedza którą wypuścimy w książce o 
Polach magnetycznych książce nr 8. Zawsze zastanawialiście się jak możemy mieć pola 
mijające się i, że mamy magnetyczne i grawitacyjne pola w tym samym czasie Teraz 
rozumiecie separację to są całkowicie dwa różne pola. I muszą być od siebie odizolowane I w 
rzeczywistości jeśli na to spojrzysz to już niedaleko do H3 to 2 H3 Jeśli spojrzysz Masz swoje 
6 elektronów. Ale masz 6 protonów które w tym samym czasie poprzez dynamizm, naśladują 
węgiel. Bez żadnego neutronu. Oznacza to, że nie mają centralnej grawitacji. Lecz mają 
dynamizm, dynamiczną strukturę przez którą mogą równo transferować pola tworzyć izolację 
w plazmie. Człowiek musi się wiele nauczyć. To oznacza, że najprawdopodobniej będziemy 
musieli kontynuować przez lata z Warsztatami Poszukiwaczy Wiedzy Panie Keshe. Chcę 
opuścić to życie fizyczności Myślałem, że może pan to powiedzieć. Ludzie są zbyt okrutni. 
Wiele cierpienia. Tak po co nam to potrzebne? Zaakceptowałem złą misję. Następnym razem 
jak mnie gdzieś będą chcieli wysłać powiem sami to zróbcie. Nieczytelne. Dziękujemy. Nie 
wy cierpcie nie ja. Wycierpiałem zbyt wiele z ręki człowieka. Myślę, że Chrystus wybrał 
odpowiednią drogę. Krótką i słodką. Zrobił swoją pracę i odszedł i jest za to podziwiany. 
Jakieś inne pytania? Wiem, że dzieje się tutaj, 3 godziny.... Czy jest to co Flint zrobił Nie 
jestem pewien czy mamy dalej kontynuować czy czekać na Ok więc Flint masz to gotowe 
czy.. poczekamy do następnego razu? Nie wiem czy Flint jest wciąż z nami, mógł... Koniec 
tłumaczenia. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


