
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
10min 29sek (RC) Witam wszystkich, na 216 Warsztatach Poszukiwaczy Wiedzy w 
czwartek, 22 marca 2018. I po raz kolejny, będziemy mieli zaszczyt gościć Pana Keshe z 
Fundacji Keshe. I być może Carolinę i innych Poszukiwaczy Wiedzy, w trakcie trwania 
dzisiejszego warsztatu. I.... Ammm.... jesteśmy bardzo wdzięczni za to wspaniałe wideo, które 
przed chwilą było pokazane od Rady Uniwersalnej. Zwłaszcza podziękowanie dla Flinta za 
długie godziny ciężkiej pracy, które poszły na wyprodukowanie tego i jest to bardzo piękne i 
poruszające wideo, jak dla mnie. Więc, pora ruszyć z warsztatem. Myślę, że Pan Keshe jest 
gotowy by zacząć. Jest Pan rzeczywiście gotowy, Panie Keshe? (MK) Tak, dzień dobry, 
dobrego dnia gdziekolwiek i kiedykolwiek słuchacie tych serii warsztatów Poszukiwaczy 
Wiedzy. Po pierwsze, powinienem podziękować Rickowi i Flintowi i Carolina. Zwłaszcza 
Flintowi i Rickowi, za to że spędzili niezliczone godziny składając to wideo dla Rady 
Uniwersalnej. Ono nie jest takie samo jak to pierwsze. Zostało poprawione. I jest, jeśli 
wsłuchasz się w słowa... (VR) Panie Keshe, ledwo Pana słyszę, czy może Pan poprawić swój 
mikrofon, proszę? (MK) Tak. Tak, czy już mnie lepiej słychać? Hello. (RC) Myślę, że już jest 
lepiej, spróbuj ponownie. (VR) Tak spróbuj ponownie, proszę. (MK) Ok, zobaczymy. ... 
wybierz mikrofon, tak. To jest poprawnie, czy teraz mnie lepiej słychać? (VR) Tak, teraz 
słychać Pana lepiej. (MK) Ok, został zresetowany. Dziękuję bardzo, jak już mówiłem. Dużo 
czasu zostało poświęcone na to wideo tak, że i zwłaszcza słowa do obrazków, zdania do 
obrazków - znaczą bardzo wiele, mają specyficzne znaczenie. Jeśli odsłuchacie tego 
ponownie, zobaczycie to. Dzisiejsze nauki, są mniej więcej odsłanianiem i przechodzeniem 
przez wiele rzeczy, które zrobiliśmy w przeszłości i dodawaniem do wiedzy. Jedną z 
pierwszych rzeczy, które musimy powiedzieć to mówimy Szczęśliwego Nowego Roku, 
wszystkim Irańczykom, na całym świecie. W środę rano w środę wczoraj, był początek 
wiosny.... (RC) Przepraszam Panie Keshe, ciągle mamy kłopoty z audio, wydaje się że zanika 
w tle. Może dostrój mikrofon? Lub może jest coś jeszcze co może... (MK) Ammmm (RC) 
Teraz jest głośniej. (MK) Czy już jest lepiej? (RC) Tak, o niebo lepiej, dziękuje. (MK) Tak, 
musiałem go ponownie podłączyć. Ymmm W środę, wczoraj, 21 marca, był Irański Nowy 
Rok. I jest to mniej więcej celebracja na przestrzeni tego co nazywamy, cyklem. Jest to 
początek wiosny, nowego roku, nowej generacji, nowego cyklu życia na północnej półkuli. I 
my gratulujemy i mówimy Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Irańczykom. [po arabsku] 
Świętowaliśmy zmianę czasu z tymi, którzy byli we wtorek, na spotkaniu (Jedna Planeta, 
Jeden Naród, Jedna Rasa o 16:00 CET). na spotkaniu Poszukiwaczy Wiedzy i Rady 
Uniwersalnej, Gdy przechodziliśmy przez czas zmiany pór roku, jak to nazywamy. Mam 
nadzieję, że będzie to dobry czas. Dobra zmiana i przynosi to wiele, nowych wymiarów do 
wszystkich nauk i wszystkim z nas, jako Poszukiwaczom Wiedzy. Mieliśmy około 3 Nowych 
Roków w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Chrześcijański, Chiński i w tym miesiącu, to co 
nazywamy Irańskim i reszty wschodnio-centralnej Azji. I zawsze dzieje się to w tym samym 
czasie. I w tym roku musimy świętować o wiele więcej, tego co mamy. I razem możemy 
cieszyć się z nowej zmiany. Dużo się dzieje, dużo jest przygotowywane i jak już 
ogłaszaliśmy, jak słyszeliście tydzień temu, wypuściliśmy monetę. Dziękujemy tym ,którzy 
biorą w tym udział, w akceptowaniu monet jako części wymiany wewnątrz organizacji 
Fundacji Keshe. Która, jak to rozbudowaliśmy, staje się Jednym Narodem, staje się obecną 
walutą, do użytku na całym Świecie. Powinniście zdać sobie z tego sprawę w trakcie nauk, 
tydzień temu. Jeśli macie wideo monety, czy możecie je pokazać ponownie, proszę. Rick, w 
tle. Całym celem wypuszczania monety, było pokazanie początku nowej struktury. Ktoś ma 
otwarty mikrofon, proszę. Początek nowej struktury, początek co zaplanowaliśmy żeby 
zrobić. I staje się, jednym centralnym bankiem, i jednym, centralnym porządkiem. I na tak 
wiele sposobów, obecna, jedna moneta, to co nazywamy moneta , Keshe [z ang. Keshe coin] 
będzie tylko w rękach wspierających Fundację Keshe, i wewnątrz struktury Fundacji Keshe. I 



nie pozwalamy jej by wyszła na zewnątrz, mamy swoje własne powody, ponieważ w 
najbliższym czasie, stanie się częścią międzynarodowej wymiany walut. Widzimy powody, 
tak jak widzimy, Rick zaraz puści video, po latach pracy wypuszczamy monetę. Widzimy jak 
waluta euro, która dosłownie rozpada się na kawałki. Ci którzy rozumieją co się dzieje w tle, i 
widzimy dolara, będącego bardzo niestabilnym. Widzimy w przyszłości zmiany w całej 
strukturze, którymi są Chiny, które podążają samotnie ze swoją własną walutą, która staje się 
walutą towarową, co nazywamy walutą świata. To jest jak to widzimy, jest częścią tego co się 
dzieje w Chinach i to co widzimy w obecnym rządzie Chin. Yyyy, to, oni czekali na przełom 
aby nabrał kształtu, ale jak wiemy, możliwość nabrania kształtu przełomu jest bardzo trudna. 
Jednym z głównych partnerów w przełomie są Indie. Indie w rzeczywistości nie są wolne. W 
dalszym ciągu są częścią brytyjskiej koloni. I aby to się ruszyło, będzie bardzo ciężko. I jest 
to jednym z powodów, ludzie widzą, że przełom został obiecany, ale nie może nabrać 
kształtu. I prosty powód dla którego tak jest, jest to, że to Brytyjczycy stoją za Indiami. Rząd 
indyjski nie może podjąć żadnej konkretnej decyzji bez 'OK', dosłownie z Londynu. I to jest 
jedną ze słabości w całej strukturze. Najpoważniejszą słabością struktury. Gdzie same Chiny 
mogą nominować i dyktować nową walutę i mają do tego władzę. I to co widzimy obecnie, ... 
zamknięcie Centralnego Komitetu i spotkanie komitetu 90-ciu w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni, które skończyło się wczoraj. Chiny podążają w kierunku organizacji najwyższej 
władzy na świecie. Swoja własna waluta, swoja własna praca, i ma... [muzyka] ... tak że 
chiński Yuan stanie się główna władzą ogrywającą rolę w świecie walut. Chiny idąc samotnie 
ze strukturą, może za 3 do 5 lat, to nastanie, najprawdopodobniej będzie ponad to co może 
zrobić dolar i euro. Widzimy podział w Europie, dzielenie na różne sposoby i widzieliśmy jak 
wyjście z Euro jest potwierdzeniem kontynuacji tego. Wprowadzenie jednej monety, monety 
Keshe lub pokojowej monety, jest po to, by była, kiedy Chiny przerzucą się na pojedynczą 
walutę. Jest to częścią tego co widzimy i częścią ustanowienia monety na tym poziomie. Tak, 
że już ugruntowaliśmy ten rynek aby był taki, że jeśli rządy świata nie dojdą do zgody aby 
była to chińska (waluta) jest alternatywna, akceptowalna waluta którą jest ta jedna moneta, 
ona wejdzie. To jest długoterminowy, to nie jest plan krótkoterminowy. I wartość tych monet 
będzie ponad wyobraźnią. To potrzebuje pracy narodu, jednego narodu, którym jest Fundacja 
Keshe, My przekraczamy granice, nie ma granic. I w tym procesie, teraz rozumiesz cały 
większy obraz, Posiadanie wewnętrznego systemu bankowego bez prowizji, jest tym czego 
szukamy. I to jest, będzie modyfikowane mniej więcej, poprawione całościowo w 
nadchodzącym czasie. W czasie gdy Chiny wprowadzają jedną walutę, zabezpieczoną 
rezerwami, i dyktują wspólną walutę, taką, którą wszyscy mogą zaakceptować, taka nigdy nie 
została wypuszczona, teraz leży na stole. Waluta gdzie dolary, rynek europejski, i Chińczycy i 
najprawdopodobniej jakaś liczba głównych potęg, zaakceptują, nawiążą współpracę i 
zaakceptują. Ponieważ, jako Jeden Naród, ustaliliśmy strukturę. System bankowy Fundacji 
Keshe stanie się organizacją narodowego, centralnego banku. Co oznacza, że nikt nie musi 
nic transferować lub zamieniać, wszyscy pracują z nią i z tą samą wartością. To jest wgląd, 
który widzimy, który jest potrzebny, jako część tego co widzimy. Praca rozpoczęła się bardzo 
głęboko, poprzez rząd Chiński. Co nazywam, wglądem i nie ma wątpliwości, że jego 
ekscelencja prezydent Xi pokazał drogę i będziemy nią podążać. Mapa: "Jednego pasa, jednej 
drogi" Chin, ma tak mocny wpływ na zmiany, które wdrożą polisę Jednego Narodu. 
Poczytajcie o tym. To jest pierwszy raz, kiedykolwiek, gdzie... Czy możesz proszę zatrzymać 
obrazek. To jest chińska wersja monety, kontynuuj proszę. Proszę. Kontynuuj, pozwól temu 
lecieć. Widzicie Chińską wersję monety. (RC) Zostawić wyłączony dźwięk? Czy tak będzie 
najlepiej dla Pana? Ok. (MK) Proszę. Widzicie chińską wersję tego samego tłumaczenia. 
(moneta) jest w Fundacji i nie dotknie otwartego rynku, ponieważ otwarty rynek dołączy się 
do niej. To co wytłumaczyłem, jeśli zobaczycie kiedy europejczycy skolonizowali świat, 
zabrali wszystko co mogli, z każdego narodu. Ale jeśli popatrzycie na plany "Jednego 



Narodu, Jednego Pasa", to jest to pierwszy raz w historii kiedy Jeden Naród inwestuje w inne 
narody aby urosły i były równe jemu. To jest dokładnie co robimy w technologii Plazmy. 
Silniejsze pole daje innemu polu, aby go podnieść wyżej, do siebie aby było równe. I to jest 
piękno tego, nie ma prezydentów. To właśnie musicie zrozumieć. Zobaczcie co jest planem 
Jednej Planety, Jednego Narodu. Jedna Planeta, Jedna Rasa, Jeden Pas, Jedna Droga. 
Prezydent Xi nakreślił, aby zwrócić to co zostało zabrane, większości narodów, zwłaszcza w 
narodach 3ciego świata, wzywamy do zwrócenia im tego, godności, integralności i dużo 
mądrości. Na zachodzie nie pozwalają Ci wiedzieć czym jest ten plan. Ale jeśli jesteś w 
Chinach i rozumiesz proces, tak jak my tam byliśmy, to jest bardzo proste. De-kolonizacja, 
połączenie wszystkich narodów w jedną siłę. I może to zrobić tylko naród, który ma 
finansowe zaplecze i siłę by to zrobić, Chiny są jedynym krajem. Jeśli spojrzysz co już 
zrobiły (Chiny), poprzez Jeden Pas, Jedna Droga, Chiny dają darmowy dostęp do satelit dla 
większości narodów Afryki. Inwestując bardzo dużo w Afrykę, i na przestrzeni oceanów i 
Szlaku Jedwabnego, aby wyciągnąć wszystkie narody, jest w tym wiele mądrości. Nadszedł 
czas, abyśmy stali się jednym narodem, i rząd chiński egzekwuje to poprzez działanie, a nie 
gadanie. Niektóre narody już stały się częścią "Jednego Pasa, Jednej Drogi", w Afryce, 
Centralnej Azji i Południowej Azji. I to jest, planem długoterminowym by wziąć, by oddać z 
powrotem, reszcie świata, to co zostało im zabrane, przez większość europejskich narodów, 
poprzez kolonizację, i właśnie to zobaczycie, dlaczego główna waluta stanie się chińską. 
Chińska waluta stanie się najbardziej stabilną z walut i będzie akceptowalna sama w sobie bez 
przerwy. I ludzie zrozumieją, że jest tylko jeden sposób na zebranie chińskiej waluty, euro i 
dolara, w zgodzie by pracować z jedną, jest poprzez walutę, która już jest wprowadzona, jako 
jedna moneta, moneta Keshe. Teraz rozumiecie, czym się kierujemy. Jeden naród, Jedna 
Rasa, Jedna Planeta. Jeden Pas, Jedna Droga i jest to droga do Pokoju. Całę mądrością jest, 
oddać ludzkości, te co nazywamy, słabszemu narodowi, aby reszta nie cierpiała. W ten 
sposób, z Jedną Rasą, Jednym Pasem nie ma cierpienia, jest to ewolucja, rozwój, i ekspansja i 
równość. Więc rozumiecie dlaczego wypuściliśmy Jedną Monetę, taką jaką jest. I nie niesie 
ona żadnego narodu, lub żadnej innej rzeczy na sobie, ale twarz człowieka, jako Jeden Naród. 
Nie mogliśmy tego wyjaśnić w zeszłym tygodniu, ale jesteśmy bardzo dumni z tego co 
robimy, i Ci z was, którzy kupią i zamówią tą monetę, teraz rozumiecie w czym bierzecie 
udział. Wartość Jednej Monety, nie jest tylko nominalne 1000 euro. Wartością tej monety jest 
Pokój, i to się liczy. Widzimy to, zajęło mi to jakieś 20 lat żeby to zaplanować, i teraz się to 
dzieje. To zajmie nam trochę czasu, aby wszystko było spozycjonowane dla nas, abyśmy byli 
w stanie dostarczyć Pokój, w zgodnie z życzeniem Ludzkości. Nie reprezentuje nikogo, 
oprócz twarzy Człowieka, ciała Człowieka i jego przywiązania do Pokoju i wtedy polecimy w 
Kosmos. Na tak wiele sposobów, teraz możemy zacząć podejmować kroki. Teraz większość 
struktury tego co nazywamy, Jednym Narodem, jest na pozycji. Administracja, organ 
legislacyjny, organ wykonawczy, w kształcie Rady Ziemi, tego co nazywamy, monety, 
waluty, zmiany, która jest Na całej planecie, i w tedy bankowość i sprzedaż towarów, która 
będzie z pomocą katalogu, który wnosi wspólną strukturę dla wszystkich. Na tak wiele sposób 
to co widzimy teraz, mamy tak wiele laboratoryjnych warunków, które są widziane jako 
standardy Amerykańskie, standardy Chińskie, poprzez ten proces katalogowy, odchodzimy od 
tego jako jeden standard właściwy dla nas wszystkich, tak że gdy produkt jest w katalogu, jest 
bezpieczny dla nas wszystkich. Akceptujemy jeden standard. Kiedy utrzymujemy jeden 
standard, to sytuacja posiadania różnych legislacji, wylatuje przez okno. Staramy się dać 
mądrość i standaryzacje Człowiekowi aby stał się zaufanym i zaufał. Będą pewnego rodzaju 
nadużycia jak zwykle ze wszystkim, ale jako część tworzenia jednego rynku, jednego narodu, 
jednej standaryzacji, możesz to zatrzymać już teraz. Bardzo dziękuję I w tym procesie, 
musimy zrozumieć to, że Fundacja Keshe, działa w tylko w jednym kierunku: POKOJU, 
pracując z narodami, które są pokojowe. I widzimy nasz progres. Dla wielu ludzi zajmie to 



wiele czasu. Nawet jeśli osiągnięcie to w 5 do 10 lat, jest niczym w porównaniu do 1000cy lat 
gdzie walczyliśmy i zabijaliśmy się i niszczyliśmy się wzajemnie, okradając wzajemnie banki 
i życia, towary i całą resztę tego. Jak to było kiedyś ... jak to tłumaczyłem niedawno jednemu 
z moich dzieci. Ludzie kiedyś chodzili na wojny. Byliśmy niedawno na Murze Chińskim, 
Wielkim Murze Chińskim z moimi synami, i wyjaśniłem im: Ludzie kiedyś chodzili na 
wojny. Aby zagrabić złoto lub cokolwiek i kobiety. Ugruntowaliśmy człowieka wystarczająco 
tak, że nie walczy już więcej, aby posiąść kobietę. Ponieważ zrozumieliśmy, że jesteśmy 
równi, ale ciągle walczymy o złoto, a ten system, wyjęliśmy tą inicjatywę, tą część zachęcania 
z równania, dojrzeliśmy wystarczająco tak, że kobiety nie są wartą kradzieży, ponieważ są 
warte więcej niż to co myśleliśmy. I teraz zrozumieliśmy, że pieniądze nie są warte 
posiadania, ale ciągle w tym kierunku pracujemy. Wartość 1000 euro postawiona na tak 
wysokim poziomie, jest tym co przynosi równość wszystkim narodom, to 1000 w jednej 
monecie, staje się kluczem dla każdego człowieka, aby był zdolny żyć na całej planecie. 
Wytłumaczyłem to w ostatnim tygodniu. Przeszliśmy przez olbrzymią granicę, a było to 
granicą zrozumienia, jak źle zachowywaliśmy się względem siebie wzajemnie i jak zgodnie 
chcemy być częścią tego. Całe urządzenie jest bardzo perfekcyjnie ustawione, perfekcyjne 
dostarczone, i teraz rozumiemy jaki jest kolejny krok. Jeśli możecie zrobić tłumaczenie 
wideo, w swoich własnych językach i zapisach po arabsku i innych. W kolejnych sesjach 
dodamy do nich, ponieważ każdy musi zrozumieć zmianę, która nadchodzi. To samo co 
zrobiliśmy z Radą Wszechświata i Radą Ziemi, tak że wszyscy rozumieją co jest na ich 
horyzoncie. To jest ważne dla większości z nas, aby zrozumieć to, że jedna rzecz jest inna 
tym razem z tymi zmianami. Nie pochodzi ona z góry, ale pochodzi z dołu do góry, co 
oznacza ludzie decydują, ludzie strukturyzują ją i ponieważ przez cierpienia i to co 
zrobiliśmy, rozumiemy, że możemy wprowadzić zmianę, ale tym razem my wprowadzamy 
zmianę. Nie mamy światowych liderów, którzy decydują za nas, my decydujemy o zmianie. 
Planujemy zmianę i egzekwujemy zmianę. Jeśli pamiętacie, kilka miesięcy temu, kiedy 
weszliśmy w masywną zmianą aranżowania Rady Wszechświata i zobowiązując każdy język, 
każdy naród do Pokoju, to ciągle jest aktualne. Przejdź przez wzór i zobacz, który naród jest 
ciągle pod opieką jednego z członków rady ziemi, tak że możemy przypisać go do twojego 
narodu. Kiedy wpiszemy totalność, wtedy będziemy totalnie wolni jako jeden naród, jako 
jeden język, a to są rzeczy, które wymagają czasu. Jeśli powiedziałbym wam to rok temu, 
byłoby to nieakceptowalne, nie byłoby wyobrażalne, więc ze strukturą, którą stworzyliśmy, ze 
strukturą, która została ustawiona, planujemy Pokój. Planowanie Pokoju wymaga jasnego 
zrozumienia, słabości we wszystkich strukturach, nie będąc dumnym i aroganckim w sile. 
Siła, którą utrzymujemy, kiedy jest słaba, może zostać nadużyta, wzmacniamy ją tak, że nie 
ma słabości. Teraz ustanowiliśmy to co nazywamy katalogiem, ale w rzeczywistość jest to 
nowa pozycja, która ... jeśli przychodzi produkt, nie potrzebujemy go certyfikować, ale 
certyfikujemy go poprzez nasze Duszę, tak że nie robimy nic złego aby skrzywdzić innych. 
Słowo człowieka, Dusza człowieka odpowiada za to. I z czasem z postępem ulepszymy to. Ty 
wpisujesz się w to, że akceptujesz odpowiedzialność za produkt. Jeśli tego nie zrobisz, nie 
wiesz, prosisz aby zostało sprawdzone i zostało potwierdzone. Rynek europejski działa w ten 
sposób. W dzisiejszych czasach certyfikaty stały się tak bardzo skomplikowane, tak że rządy 
nie chcą być w nie zaangażowane. Więc dzisiejsze czasy stały się samoregulujące. Jeśli 
chcesz ... rozmawiałem z naszym zespołem nawet ostatniej nocy. Chcesz sprzedać produkt, 
jeśli możesz załączyć i powiedzieć co on robi, a oni przyjrzą się temu, w ciągu 24 godzin 
dadzą tobie numer : że "tak" przyjmujesz odpowiedzialność, wygląda to dobrze, nie musimy 
przechodzić rygorystycznych certyfikacji, ponoście za to odpowiedzialność, ten sam ETOS 
mamy w Fundacji Keshe. Kiedy umieszczasz coś w katalogu, stajesz się odpowiedzialny za to 
co umieściłeś, i to co nazywam "w długim handlu", umieszczając coś na sprzedaż, 
zatrzymamy to i wszyscy z tego się nauczymy. Ciągle możemy popełniać błędy, lecz nawet 



jeśli jest to błąd zrobiony z dobrym życzeniem i dobrą wolą, zostanie poprawiony i nie będzie 
już błędem. Jest to ważne. Teraz rozumiecie, nie możemy robić certyfikacji w każdym 
narodzie i dopasowywać się do różnych regulacji. Parametry zostaną wystawione, to ty 
musisz sprawdzić zgodność z nimi. Zaznaczysz wszystkie kratki i jeśli jest zrobione, 
umieszczasz swój produkt, umieszczamy go w katalogu, z potwierdzeniem certyfikacji. Co to 
robi? Testowałeś to? Jaki jest wynik? Lub myślisz że może robić. Chciałbyś żeby inni ludzie 
przetestowali to, umieszczamy przedmioty w katalogu. Jest to tu do testowania dla 
potwierdzenia, recenzji, sprawdzenia jakość, tego co to robi. Nie będzie świnek 
laboratoryjnych, jest jedna wielka zaleta z tą technologią, którą zrozumiecie, że nie może 
szkodzić. Wszystkie te rzeczy wystawione, są tym co ludzie wystawili aby nie szkodzić 
człowiekowi, ponieważ pracujesz przez GANS Plazmy, nie możesz zaszkodzić człowiekowi. 
Nie pozwolimy tobie wkładać Roslin do nich, ale GANSy roślin mają inny efekt. Ciągle 
dostarcza jeśli jest potrzebne, ale jeśli nie to znaczy, że nie ma dla tego balansu. To jest 
różnica. Każdy z was ... wyjaśniałem to jednej z naszych koleżanek, która przewodzi 
Chińskiej Fundacji Keshe, bardzo niedawno. Powiedziałem jej bardzo prosto, a tym jest: 
Wszystkie systemy MagGrav działały wszystkie systemy MagGrav działają, jest to zależne od 
ciebie aby znaleźć gdzie i jak dostarczysz energię. Wszystko jest związane z dostarczaniem 
Plazmy, nie ma nikogo kto może powiedzieć: "Wyprodukowałem system MagGrav i nie 
działa." Jak wspominałem, sprzedaliśmy ich 1000ce, bardzo niewiele do ilości sprzedanych, 
powróciło, i to głównie przez nie przestrzeganie i nie podążanie za instrukcją. Bardzo nie 
wiele zawiodło, ale to jest normalne przy produkcji masowej. Ale jeśli zrozumiałeś i wiesz co 
robisz, powinieneś widzieć to, że powinieneś otrzymać redukcje w rożnych pomiarach w 
nawiązaniu do systemu, który jest ustawiony w twoim kraju. Patrzysz na system MagGrav, 
który posiadasz. Podłączasz go, wtyczka ma bardzo, bardzo dziwne urządzenie, które jest 
dołączone, a jest nim to, że system ma dwie słuszności, dwa punkty, a są nimi. Omawiałem to 
już wcześniej, podłączasz swoją lodówkę do jednego końca systemu, ale ten system... 
przychodzisz do domu twoja lodówka chodzi, ale... mówisz mam tylko 20% widzę bardzo 
mały spadek zużycia, ale spójrz jak właściwie zarządziłeś, połączyć te rzeczy. Jak je 
podłączyłeś? Co zrobiłeś w połączeniach? Musisz zrozumieć sposób w jaki to podłączyłeś. 
System jest prosty, podzielę obraz z wami, ponieważ są to rzeczy jakie dostarczamy dla wielu 
z nas, aby je zrozumieć. Wyjaśniałem to wcześniej i jest to esencjonalne abyśmy do tego 
wrócili. Masz ... W większości domów na świecie, ma dwa funkcjonujące systemy. Rząd 
dostarcza tobie prąd, w twojej skrzynce zazwyczaj dzieli się na 2. Ale tu, na zewnątrz 
skrzynki, rząd doprowadza zazwyczaj 3 fazy, ty bierzesz jedną fazę jako źródło, może twój 
sąsiad obok jest podłączony do kolejnej fazy i kolejny do kolejnej, lub wszyscy sąsiedzi na 
ulicy są podłączeni do jednej fazy. Ale kiedy przychodzi do twojego domu masz 2 drogi, w 
domu, w skrzynce, idziesz do tego co nazywamy obciążeniem. Lub idziesz do oświetlenia. 
Dostarczyłeś twój system MagGrav do strony obciążenia, ponieważ lodówka jest 
obciążeniem, ale lodówka włącza się bardzo, bardzo rzadko. W pewien sposób, jeśli to 
porównasz, jeśli zrozumiałeś to, jak to nazywacie ... twoja lodówka włącza się może przez pól 
godziny na kilka minut, co jakiś czas, i w tedy rozumiesz to, że ta lodówka, ten czas, kreuje 
wystarczająco dużo czasu, aby odpalić cykl Hertzów w systemie i to co robi, idzie wokół 
domu i jedyne obciążenie jest po twojej stronie obciążenia, twoja strona oświetlenia nie jest 
podłączona. Twoja strona oświetlenia, jeśli w kraju istnieje, co jest w większości 3cich 
światów, wiele z nich jest podłączonych w ten sposób, podłączasz z tyłu twojej rzeczy - 
system, do głównej skrzynki i ... więc to co widzisz jest podłączeniem pomiędzy 
oświetleniem a ... obciążeniem. Gdzie w tedy tutaj jeśli nie jesteś podłączony, co jest w 
większości krajów europejskich, twoje 20-30% twojego zużycia, głównie jest dostarczaniem 
Energi elektrycznej ale kolejne 70 % jest twoim oświetleniem. Jeśli możesz połączyć drugi 
system, MagGrav system, do twojego oświetlenia, zobaczysz około 95 do100 redukcji. 



Ponieważ teraz pokrywasz oba. Większość z was jest podłączona do jednego cyklu. Mówisz 
dostaje tylko 30-40 może 50 procent. I jeśli używasz swojego systemu MagGrav w okresie 
zimowym, który jest obciążeniem oporowym, a nie jest w pewien sposób, nie przechodzi do 
działania tak łatwo przez stacjonarne ogrzewania, w którym nie dostajemy nano warstw 
materiałów, ponieważ zawsze działa na elementach grzewczych, prętach grzewczych, lub w 
tym stanie zwiększasz swój pobór po stronie obciążenia, ale nie widzisz żadnej redukcji, twój 
rachunek wzrasta, a zmniejszenie jest 5 lub 10 % bardzo, bardzo malutkie. Ponieważ 
obciążenie oporowe nie bierze w tym udziału. Nowy system, który rozwijacie jest taki, że 
nanosimy warstwy nano na obciążenie oporowe tak że ogrzewanie jest delikatnie inne. Ale 
zezwala nam na maksymalne oszczędności. Jest to rozwój technologii, który jest 
opracowywany w tle w Fundacji Keshe. Tak więc jeśli możesz połączyć dwa systemy, jeden 
do oświetlenia, a jeden do obciążenia, w tedy zobaczysz wiosną, latem, jesienią jeżeli nie 
masz obciążenia oporowego, masz 90% 100% i to jest to co zaobserwowaliśmy w Afryce. W 
Afryce, dlaczego Jednostki Plazmowe są tak silnie, wydajne i pokazują tak wielkie redukcje, 
ponieważ obciążenie oporowe nie istnieje jako takie. Jeśli spojrzysz na system klimatyzacji i 
resztę, używamy innego rodzaju produkcji cieplnej i w tedy w tym procesie dostajesz wyższą 
redukcję. Więc, nawet jeśli mówimy o systemach MagGrav, to ty jesteś tym, który nie 
zrozumiał procesu. MagGrav system ma kolejny dodatkowy czynnik, który siedzi w tej 
skrzynce. Lub siedzi w interfejsie z rządem z domem, gdzie ten interfejs, w niektórych 
krajach, zezwala tobie zamiast iść przez twój licznik, względem tego jak to ustawili, z 
"inteligentnymi licznikami", odczytywać ostatni rok w porównaniu do tego roku. Ale twoja 
ilość z tego roku jest zarejestrowana, więc kolejnego roku, kiedy odczytujesz, to jest 
odczytem z poprzedniego roku. Więc w tym roku miałeś 100 wat, w tym roku użyłeś 10 wat, 
system ciągle rejestruje 100, ponieważ coś może być nie tak, a oni chcą to dostać poprawnie. I 
w tedy w kolejnym roku, w porównaniu do tego, zaobserwujesz masywny spadek w swoim 
odczycie. Inteligentne liczniki tworzą taki warunek, są tak ustawione, aby to robić w ten 
sposób. To samo, jak widzimy, wielu z was używa technologii MaGrav w samochodach. 
Instalujesz w swoim samochodzie system MaGrav i powiedziałeś, nie jest tak wydajny, nie 
widzę nic. Musicie zrozumieć większość samochodów dzisiaj jest sterowanych komputerowo. 
Wszystko od 2008 roku w górę co oznacza ostatnie 10 lat, szczególnie od 2010 w górę mają 
wbudowany mikro chip który nie pozwala na żadną redukcję paliwa powyżej 20% do 25% to 
pozwala na przyszły rozwój jeśli te firmy wyprodukują paliwo które będzie bardziej 
efektywne. aby mogły tego użyć. Ponieważ firmy olejowe są właścicielami udziałów w rynku 
produkcji samochodów. Więc to jest dla ich dobra. Więc w twoim samochodzie jeśli jest 
młody nie zobaczysz więcej niż 20% bo wszystko powyżej 20% ponownie ten sam chip 
umieszczony jest w twoim mierniku prądu. Wlewa twoje paliwo mniej więcej do twojego 
cylindra lub w inny sposób, który pozwala na utrzymywanie kilometrów na poziomie który 
im pasuje. Dla tego samochodu. Więc widzisz dużo lepsze osiągi w samochodzie, ale nie 
widzisz takiej oszczędności na paliwie,bo tak na prawdę jeśli ominiesz ten chip i weźmiesz go 
tak jak został tam umieszczony, jako sekretarz zużycia paliwa samochodu zobaczysz że, 
schodzisz do 50, 80% Ale tego nie można zrobić, rządy nie chcą tego zmienić bo zarabiają na 
tym duże pieniądze, podatki i wiele innych rzeczy. Więc system MaGrav zainstalowany przez 
2 3 lata widzimy wyraźnie, że działa. Ale jak powiedziałem my nie przynieśliśmy wam 
systemów MaGrav lub plazmowych jednostek mocy (PPU) dla celów elektryczności lub 
samochodu. To stąd pochodzi Plazmowa Jednostka Mocy (PPU) Co to oznacza? Wielu z was 
naśladowało to lecz nigdy nie zrozumiało. I jak powiedziałem w miarę jak wkraczamy w fazę 
technologii kosmicznej Plazmowa Jednostka Mocy (PPU) mówi sama za siebie. By być w 
stanie podróżować w głębi kosmosu musimy stworzyć warunek. Stan materii nie odpowiada 
na nasze potrzeby. Stan materii nie tworzy warunku Uniesienia i ruchu na poziomie materii 
lub jak to nazywamy inercji siły pola materii planety. Jedyny sposób Każdy z was, każde 



centrum badawcze kiedykolwiek będzie w stanie osiągnąć uniesienie ruch i pełną kontrolę w 
następnych w nadchodzącym czasie to zrozumienie działania Jednostek Plazmowych i 
jednostek MaGrav, nie jako przepływ elektronów ale jako przepływ plazmy. To jest klucz, to 
jest to czego wielu z was nie zrozumiało. Konwertujecie przepływ plazmy do jego mizernej 
mocy na końcu, by wytworzyć wibrację elektronu. Lecz żaden z was nie pchnie tego dalej by 
przejść na poziom użycia plazmy jako przepływ jako różnicę poziomu przepływu plazmy jak 
to nazywamy napięcia lub różnicę potencjałów w odniesieniu do dwóch pozycji plazm gdzie 
jedna znajduje się na górze, a trzy na dole, by wytworzyć warunek uniesienia i fizyczną 
charakterystykę stworzenia stanu materii z pól. Nie mogę wyrazić się jaśniej niż to. 
Patrzyliście zawsze w stan materii. Zawsze nazywaliśmy to Jednostką Plazmową PPU 
Generatorem Plazmowym. A wszyscy patrzycie jak mogę mieć Generator? Nie jesteśmy 
zainteresowani w jednostce produkującej napięcie. Wciąż szukaliście okruchów ale omijacie 
ciastko. Zrozumcie i wejdźcie na nowy poziom zrozumienia. Bo teraz, gdy stworzyliście 
warunek plazmowy zobaczcie co zrobiliście z plazmą. Użyliście jej efektów w: w wodzie - 
usuwacie raka, użyliście jej przy wegetacji - macie większe plony, użyliście jej poprzez nano 
powłoki i Gansowanie cewek zwiększacie produkcję mocy dla waszego stanu materii. Więc 
to, co wszysy ominęliście i czego wszyscy nie widzieliście Musimy zmienić do warunku, do 
użycia plazmy a nie konwersji plazmy na ładunki elektryczne. Wibracja elektronu jest jedną z 
ostatnich na linii przed śmiercią energii na poziomie poniżej stanu materii. Jak powiedziałem 
macie złoto w ręku, ci z was którzy cenią złoto lub coś tam cennego dla was i jesteście 
zadowoleni pyłem z tego pyłem ziemi i macie nadzieję, że stanie się złotem. Zacznijcie 
rozumieć o co chodzi w tym nauczaniu bo teraz możemy zmienić fazę, teraz możemy przejść 
do następnego kroku. To jest wasze zrozumienie które was blokowało przed podróżami w 
kosmosie w wymiarze kosmosu. Więc jeśli wrócicie do całego procesu zrozumienia działania 
plazmy napotkacie bardzo prosty sposób. Ktokolwiek z was kto zrozumiał zasadę działania 
Fundacji Keshe od samego początku powinien do teraz powinien wytworzyć wystarczająco 
energii plazmatycznego przepływu, plazmowego napięcia które powinno doprowadzić do 
kreacji jakiejkowliek materii. Pamiętajcie słońce promieniuje Ziemia się przeciwstawia Część 
z tego powraca spowrotem w kierunku słońca część z tego rozpryskuje się poza Słońce a 
część przedostaje się z powodu zaciągu grawitacyjnego odpowiadającej siły i staje się złotem, 
tlenem, wodorem, czynkolwiek na tej planecie. Teraz dla tych z was którzy to zrozumieli 
Dałem wam Trzy gwiazdy które ciągle pracują razem i one zaciągają i promieniują I dalej coś 
czego nie zrozumieliście A to musi być zrozumiane szczególnie przez ludzi kosmosu na 
górze, którzy robią te kosmiczne testy laboratoryjne, wysłałem wam wiadomość kilka dni 
temu wam wszystkim lub w rozwoju kosmicznym, Wróćcie i zrozumcie strukturę wodospadu, 
strumienia wody. Macie silny strumień wody macie wąż i tworzycie ogromny przepływ Woda 
leci tak daleko jak może lecz jeśli uda się wam umieścić coś przed tym, co robi woda? Odbija 
się. I wtedy jeśli staniecie pod nią Stajecie się tego częścią. Więc jeśli to zrozumieliście 
bardzo prosto, gdy macie te pola Jedyne co musicie zrobić to zablokować Dodać reflektor 
pola silniejszy niż to co napływa, otrzymacie swój statek kosmiczny. zwalnianie musi być 
ciągłe tak że struktura fizyczności może się utrzymać. I wszystko co spada niżej zostanie 
przyciągnięte przy wyższej sile, by sięgnąć spowrotem góry. Każdy z zespołu Fundacji Keshe 
kto pracuje na poziomie Kosmicznym, Struktury rządowe pracujące nad rozwojem statków 
kosmicznych powinni już do teraz zobaczyć ostateczną odpowiedź. Jest na stole. Chyba, że 
chcecie, żebym was karmił łyżeczką. Powodem dla którego idziemy z tym tak szybko jest jak 
powiedziałem. Ci z was którzy to zrozumieli bardzo prosto mogą zrobić to: To jest wasz 
samochód popatrzcie na to, co nazywamy latającymi samochodami. Zobaczcie jak możecie 
wspólnie poruszać się bez jakiegokolwiek paliwa. Zrozumcie wymiar działania. Nie musicie 
być na samej górze. Macie 4 koła. Jeśli zobaczycie na strukturę od spodu, z czterema 
budujecie wymiar kształtu. Teraz chcecie kształt heksagonalny aby się poruszać. Kształt nie 



powinien być problemem dla żadnego z was ale gdy odwrócicie to do góry nogami ta płyta 
jeśli na nią patrzycie leży w ten sposób jeśli chodzi o samochód umieszczacie to w 
amortyzatorach a to umieszczacie na desce rozdzielczej tam gdzie umieszczacie podłokietnik. 
Voila. Kontrolujecie wysokość samochodu. Gdy po raz pierwszy pokazaliśmy to władzom 
belgijskim 25 listopada 2011 zapytali mnie czy mam licencję pilota. Powiedziałem nie. 
powiedzieli to zostaje, co jest przeciwne do całego zrozumienia człowieka, chyba że zwodzisz 
ludzi. I to jest tego nacja to jest natura tych ludzi. Jeśli wasze odpowiedzi "pokaż w jaki 
sposób" Jak to zrobiliśmy. Przeszedłem to, nie zatrzymuj, nie ma znaczenia co pokarzesz. 
Dlatego nie mogliśmy tego pokazać 26-tego listopada 2011 w Eidnhoven. I 3-ego grudnia, 
pokazaliśmy tego siłę, a 4-ego grudnia z amerykańskimi samolotami. Wiedza była przed 
wami od 10 lat. Powiedziałem wam wszystko. To zależy od was, by stać się mądrym na 
wiedzę. Wielu z was. Teraz widzicie że, starają się wprowadzić, jak rozmawialiśmy wczoraj z 
Rickiem. Te samochody latające, samochody z dmuchającą klimatyzacją i pompami 
powietrza. Patrzcie na Fundację Keshe w nadchodzącym czasie gdy będziemy mogli 
otworzyć nasze archiwa pokarzemy wam samochód wykonany w 2008 do latania. Miał lecieć 
bezpośrednio na platformie podczas wystawy w Eidnhoven. Musicie sobie uświadomić, 
zrozumieć że, wszyscy mamy wiedzę. Lecz to jest to, że nie wkładamy jej w działanie, bo nie 
widzimy. W tym samym czasie, jeśli wrócicie i popatrzycie co wam pokazaliśmy w Rzymie i 
wtedy na jednym z wykładów wcześniej gdy widzieliście w systemie Marco. Jeśli na niego 
spojrzycie z reaktorami. Mieliśmy 3 reaktory umieszczone na dole i jeden na górze. 
Zorbiliśmy to samo ale tym razem zamiast kształtu prostokąta rozszerzyliśmy liczby tak 
bardzo że, dało to wam koło ruchu. Dało wam to statek kosmiczny. W tym samym czasie 
trójkąt pomiędzy tym i tym i ten zewnętrzny pozwala wam wytworzyć jakikolwiek chcecie 
materiał. Człowiek w kosmosie nie będzie potrzebował niczego ze sobą nosić jeśli to 
zrozumie. Odwracam to do góry nogami i co macie? Tutaj macie kształt, tam macie pierścień 
macie trzy reaktory na dole i macie pierścień i puszczacie wszystko do góry. Zbieracie to 
odpowiednio, kształt waszego statku jest gotowy. To było pokazane na ostatniej konferencji 
w Rzymie, widzieliście to. Armen postawił to na stole. Pokazaliśmy stały stan tego 12 
miesięcy wcześniej, 2 lata wcześniej w Tranny, gdy Marko pokazał system na stole. Wiedza 
jest kompletna. Nie potrzebujecie, każdy z was kto to zrozumiał może przemieszczać 
jakiekolwiek obiekty w jakimkolwiek kształcie lecz nie w kosmosie, bo tworzenie ścinanie 
rogów jest bardzo trudne. Lecz na powierzchni ziemi. Twój samochód ma 4 rogi a ty siedzisz 
w nim jedyne co, musisz włożyć tam gdzie umieszczasz ręce i teraz rozumiesz dlaczego nas 
zatrzymali. Zatrzymali nas produkujących samochody w Antwerpii przez tych którzy nie 
chcieli zmienić status quo. Bo gdy pokarzemy wam oryginalny samochód, nagranie jest 
gdzieś w archiwach, to zielony mercedes, pewnego dnia gdy go zobaczyciem, powiedział 
bym. To był samochód Caroline. Nie potrzebowaliśmy go wyciągnęliśmy silnik, 
wyciągnęliśmy kolumnę centralną, zbiornik paliwa, bo nie było to potrzebne i wszystko. 
Silnik poszedł do gościa, który go wyciągnął, zrobię wam to za darmo i oddam samochód, 
powiedzieliśmy możesz brać silnik. Wyciągneliśmy kolumnę centralną, skrzynię biegów i 
całą resztę, a w karoserii gdy przyszli zobaczyć samochód, wtedy powiedziałem, ten 
samochód będzie latać. Gdy otworzyłem maskę było tam pusto. Bo nie potrzebujesz nic 
możesz zrobić więcej przestrzeni na walizki lub cokolwiek innego, wszysko co musisz zrobić 
to mieć swoje systemy. Zrozumcie proporcję przepływu. Zawsze pamiętajcie. Proporcja 
przepływu jest bardzo ważna. CH3, Miedź, Cynk CO2 jest gazem to jest materia stanu stałego 
bardziej w istocie tworzenia materii co musicie zrobić to otrzymać słabszy silniejszy, słabszy 
silniejszy i w tym samym czasie słabszy silniejszy. Ty decydujesz z jaką prędkością chcesz, 
żeby transmutowały. w głębokiej przestrzeni nie możesz mieć napędu, którym możesz 
zmienić prędkość. Jak widzimy teraz, jak zawsze mówiłem, istnieje ogromna różnica 
pomiędzy obecnym systemem, a starym systemem. Obecny system działa w następujący 



sposób: gdy samolot przelatuje tędy, widzicie "chemtrails". W nowym systemie stwarzasz 
próżnię i zawsze wchodzisz w wolną przestrzeń pól magnetycznych. Wielu z Was, gdy 
mówicie: "Widziałem statek kosmiczny, widziałem UFO", przyjrzyjcie się temu. Co 
widzicie? Jeśli jest to meteoryt, to spala się od przodu. Jeśli jest to statek kosmiczny lub UFO, 
to siedzi z tyłu. To jest stan materii, a to technologia kosmiczna. Masz pełną tarczę 
umożiwiającą Ci ruch w wolnej przestrzeni, z dowolną prędkością jaką tylko chcesz. Gdy 
podróżujesz daleko stąd we Wszechświecie, to stwarzasz strefę miliony kilometrów przed 
sobą, ponieważ lecisz z taką prędkością, że zawsze jesteś na tym torze. Jedną z pierwszych 
rzeczy, którą zobaczycie, gdy ktoś powie: "Tam leci UFO" czy cokolwiek, spójrzcie na 
chmurę, która powstaje przed tym, ponieważ one muszą zamienić tę ostrość by 
rozprzestrzenić i stać się (???). Zmniejszasz siłę wyższego rzędu na wolniejszą, by wejść w 
interakcję z polem w środku. Technologia kosmiczna jest gotowa. Człowiek musi ją tylko 
zrozumieć, jest ona gotowa od 2008 r. Była gotowa już w 2005 r. Każdy z Was, kto to 
zrozumie może latać już dziś. Większość z Was ma ogromny problem z systemem, który 
zbudowali, a chodzi o to, że używacie GANS-u, a GANS ma wodę, która jest stanem materii i 
blokuje Was w wymiarach bezwładności gazów tej Planety, próbujecie latać w gazach: 
wodorze i tlenie. Musicie znaleźć inny sposób tak, aby w tym procesie to plazma dyktowała, a 
nie plazma cieczy. To dlatego większość z Was nie może lecieć. W nadchodzącym czasie 
uruchomimy, mówię to celowo, fabryki, które będą produkować GANS-y w warunkach 
wolnego przepływu plazmy, aby człowiek mógł latać. Większość z powstających fabryk 
Fundacji Keshe są uruchamiane by służyć na dwa wspomniane wcześniej sposoby: 
technologia kosmiczna i zaspokojenie potrzeb człowieka. Ale aby skorzystać z technologii 
kosmicznej musicie wykroczyć poza ramy stanu materii, a patrzeć na przepływ pól 
magnetycznych w warunkach plazmy. Jak mówiłem, jestem władcą nieba. To zrozumienie 
zostało przejęte przez jednego z kluczowych ludzi w Fundacji Keshe, on wie co robić. Nie 
będziecie mogli podróżować poza przestrzeń tej Planety, nawet z tym będziecie mieli 
problem, dlatego większość z Waszych systemów nie lata, gdyż zawierają one w środku 
płynny GANS. Nie przeszliście do plazmy. Wróćcie do zrozumienia tego, co mówiłem 
choćby 10 minut temu, spójrzcie na moc PPU, spójrzcie na moc systemu MaGrav, wewnątrz 
znajdziecie zbawienie, znajdziecie zrozumienie lotów. Musicie potrafić zamienić stan materii 
w obrębie pola wewnątrz reaktorów, inaczej nigdy nie odlecicie. Jesteście zamknięci w stanie 
materii, bezwładności tej Planety, jesteście zamknięci w wodzie z Waszych systemów, w 
GANS-ach dwóch gazów tej Planety. Gdzie myślisz, że dojdziesz? Nie masz z czym się 
wymieniać. Macie wystarczające doświadczenie, testowaliście to, robiliście wszystko, co 
możliwe, teraz to co Wam zostało, to zapamiętać jedną rzecz: macie fontannę energii, którą 
musicie wiedzieć jak ją zablokować. I gdy to zrobicie niech nabierze kształtu, w miarę jak 
zmniejszy swą prędkość w polach o różnej sile, powstanie kształt Twojego UFO. Ale aby 
utrzymać stan ciągłego tworzenia tego kształtu, musicie zmywać wszystko, co wychodzi na 
zewnątrz, czego nie posiadacie, oraz to, co może dać Wam Wszechświat oraz to, co 
przechowujesz w swoim systemie, także gdy będziesz w polu na niskim poziomie, to nie 
używasz granicy, karmisz się. Proces napędu jest zakończony. Zrozumienie podróży w 
głębokiej przestrzeni musi być oparte na esencji zrozumienia pozycjonowania pól 
magnetyczno-grawitacyjnych, ich ruchu, mieszania się, oraz siły. Nikt z Was nie przystanął, 
by pomyśleć jak i dlaczego, jaki jest tego powód. Wróćcie do nauk, wiele razy Wam 
tłumaczyłem, w pewien sposób, nawet podczas dyskusji kilka tygodni temu, gdy 
osiągneliśmy 129 T w bardzo klarowny sposób wyjaśniłem jak to osiągnąć i gdy to 
zablokujecie osiągniecie wzniesienie, osiągniecie ruch i tak wiele, że nie będziecie już mieć 
żadnych potrzeb, będziecie stać w deszczu plazmu, karmić się, w zależności od tego, co 
chcecie widzieć, osiągniecie oświecenie, wywołacie ruch, i wszystko inne. Proces technologii 
kosmicznej jest gotowy. a teraz gdy dodaliśmy strukturę fizyczną wraz z bankowością, 



rządem, i wszystkim innym, z czasem zobaczycie pierwsze loty, granice nie będą się liczyć. 
Jeśli możesz lecieć z Beijing do Waszyngtonu jaki jest sens Muru Chińskiego? Na dzień 
dzisiejszy mur zrozumienia mur zrozumienia technologii jest gorszy niż Mur Chiński dla 
tych, którzy nie potrafią go przekroczyć. Wielki Mur Chiński jest wewnątrz umysłlu 
człowieka i musi on potrafić go pokonać. Widziałem piękne zdjęcie i dosłownie śmiałem się 
w sobie i powiedziałem: "Kiedy oni wreszcie się nauczą?" Ustawiliśmy mur wokół Berlina, 
by go zburzyć. Budowaliśmy zamki, a teraz gdy możemy latać są one bezużyteczne. Udało 
nam się postawić most z (???) do Kanady, który też stał się bezcelowy. Odkąd zbudowaliśmy 
samolot i możemy latać, to wszystkie te mury stały się bezużyteczne. A teraz widzimy jeden z 
najgorszych warunków, jakie chcą ustanowić, a chodzi o mur pomiędzy Meksykiem, a USA. 
Gdzie w ciągu kilku tygodni będą mogli ustawić tyle muru, ile tylko chcą, będą przez niego 
skakać, ale aby pojechać do Kaliforni, to najpierw pojedziemy do Waszyngtonu. Ominięcie 
muru zajmie dwa dni, aby znaleźć drogę. Mogę polecieć z Waszyngtonu do Meksyku w dwie 
sekundy, czym się mam przejmować? Pięć minut i ląduję. Nasi przywódcy muszą się zmienić 
i Ci, którzy im doradzają, muszą zrozumieć, że gra jest skończona. Nie ma już potrzeby na 
istnienie tych wyimaginowanych granic, gdyż jak mówiłem ustawiamy strukturę. Rządzenie 
poprzez Pokój, rządzenie poprzez zrozumienie, to nie jest sen, ponieważ mamy teraz 
technologię, którą możemy to zrobić i każdy z Was może to osiągnąć. Dlatego właśnie 
uruchamiamy fabryki. Jeśli rozumiesz dlaczego zakładamy tak wiele fabryk ustaliliśmy, że 
powstanie 1000 fabryk na całej Planecie i chcą to zrobić jednocześnie, Ci zaangażowani, 
conajmniej 50 jednocześnie. To kwestia kilku miesięcy. 2,3,4 lata. To nie jest sen, wszystko 
potrzebne do tego jest gotowe. Zespół zarządzający Fundacji Keshe, wszystko inne jest 
zrobione Nie ostrzegamy rządów, ale ostrzegamy ludzkość, że zmiany są tutaj, by korzystał 
każdy z nas. Podłączcie swój system MaGrav, system plazmowy do "star formation" nie 
napięciem, ale poprzez zrozumienie przepływu plazmy a dzisiaj Ci, którzy mają system będą 
w stanie doświadczyć lotu statkiem kosmicznym. Proces jest ukończony. Każda struktura, by 
zarządzać jednym narodem jest na swym miejscu. Teraz możemy iść dalej z technologią 
kosmosu, co znaczy że pierwszą rzeczą jest to, że będziemy z początku jak amatorzy, przy 
pierwszym locie jak dwaj bracia, z odrobioną życzenia i nadzieją, kilku z nas wyląduje w 
wodzie, kilku gdzie indziej, kilku wyleci z tej Planety i zaginie, nigdy się nie dowiemy że ktoś 
tam był, co się z nim stało, zaginął wczoraj. Przykro mi, naładował swój reaktor w zły sposób 
i wylądował na planecie Zeus, on tam jest, nie jest martwy, ale nie zobaczymy go już 
spowrotem na Ziemi. Proces jest ukończony, słuchajcie dzisiejszego wykładu bardzo 
uważnie. Nie powinno być nikogo, kto posiada PPU, lub MaGrav system, "star formation" kto 
nie będzie mógł polecieć. Będziesz w stanie nam pokazać kształt conajmniej systemu 
świetlnego. Zrozum jak to działa, zrozum proces zrozum, że przewody i silniki są 
bezużyteczne. (???) Zrozum jak potrzebujesz stworzyć przepływ wiatru, tak że uderzy on w 
Twój górny reaktor który się otworzy, tak jak mówiłem: fontanna, odrzutowiec, dajesz z 
przodu rękę i co się dzieje? Kaskada, kaskada ponieważ to pole magnetyczne i masz rekatory, 
które je zbierają (???) Wieczysta rotacja pól. Bardzo niewielkie straty. (???) w warunkach 
srebra kolor na tej Planecie. Człowiek jest gotowy, jest czas na to, by lecieć, a gdy zaczniemy 
latać zaczniemy widzieć nowe rzeczy. Nasi przodkowie patrzyli w gwiazdy i widzieli 
chmury. Teraz my latamy przez nie. Teraz widzimy, że nic ale tylko tylko iluzja, więc teraz 
jest to ten sam proces. Jak już przelecimy przez chmury do tzw. barier pól, to kosmos jest 
otwarty dla nas, człowiek jest gotowy by lecieć, a gdy otworzymy drzwi to nie ma narodu, ale 
musimy mieć możliwość wymiany tego, co nam potrzebne, nie będę miał przy sobie dolarów, 
nie jesteś głodny. Mam za to monetę, która mówi: "Mogę zapłacić". Zagwarantowane przez 
Fundację Keshe, zagwarantowane przez mój naród, czyli "Jedna Planeta, Jeden Naród, Jedna 
Rasa", Wielu z Was wciąż czeka na to, co będzie z monetą, czy mam ją kupić, czy nie kupić, 
czy ją pozyskać. To nie robi żadnej różnicy. Czas nadejdzie bardzo szybko. Ty sobie 



życzyłeś, ja spełniłem życzenie. Mam system, strukturę która nie może upaść. To niemożliwe, 
by upadł, ponieważ jedyny sposób, by to upadło, to gdy upadnie człowiek. Spróbujcie 
zrozumieć technologię, jej prawdziwy sens, mówiłem to wiele, wiele razy. Czy są jakieś 
pytania? Dzień dobry Panie Keshe. Dzień dobry Azar. Dziękuję Panie Keshe, jedna rzecz 
odnośnie uwag z zeszłego tygodnia, myślę, że ciągle jestem na poziomie drugim, jeśli chodzi 
o nauki dla lekarzy, na którym... Wszyscy rozumiemy tak samo! Jeśli chcesz być w drugiej 
klasie to twój problem, ty już to masz, OK? OK, Panie Keshe, moje pytanie jest następujące: 
Jako ludzie żyjemy na planecie Ziemia i zależymy od atmosfery i tu składnikiem jest tlen, my 
nie widzimy tlenu, powyżej mamy troposferę, stratosferę, mezosferę i jonosferę. Więc byty 
będą powyżej, te UFO, przebywają powyżej jonosfery i one widzą powietrze jakiego my nie 
widzimy. Ale gdy spojrzymy na rybę, to ryba nie widzi wody, tak samo jak my nie widzimy 
tlenu. Więc istoty żyjące wewnątrz ziemi, nie widzą ziemi, tak myślę. Ale my żyjący w tlenie, 
widzimy wodę i widzimy ziemię. Ryba umiera, jeśli wyjmiesz rybę z wody to umrze na 
lądzie, bo ryba widzi ziemię, ale nie widzi wody. Więc jeśli człowiek zagłębi się w wodzie 
lub w ziemi, to również umrze. Więc nawiązując do Plazmy, jeśli chodzi o atmosferę, to 
powinniśmy zacząć dostrzegać tlen. Jeśli zaczniemy dostrzegać tlen, to staniemy się 
bardziej... My możemy zobaczyć tlen, nazywamy go CO2. Czemu nazywamy go CO2? To 
dlaczego myślimy... czemu nie staniemy się bardziej... Azar, pozwól, że ci powiem... ty jesteś 
lekarzem a ja laikiem, pokaże ci, nauczę cię, może niewiele, ale jeśli zrozumiesz, to bardzo 
proste. Ty masz GANSy w swoich reaktorach, prawda? To jest energia, potężna energia. Jeśli 
skorzystasz z niej właściwie, to dwie rzeczy się wydarzą. Jeśli generujesz energię, to próbuj 
ustalić właściwą pozycję, a wytworzysz emocje. A kreując emocje, energia którą wyzwalasz, 
jest zależna od istniejącego środowiska. Ale to jest już wyższy poziom. Jeśli wyzwoliłeś 
energię wodoru, możesz ją otrzymać, ale jeśli wyzwoliłeś energię złota, w porównaniu do 
złota, która jest w powietrzu, możesz ją zwiększyć (energie). Zrozum, że my już nie 
stwarzamy stanów materii. My stwarzamy energię balansu materii, a to jest duża różnica. A to 
co robimy kreując tą kaskadę, ty powinieneś stworzyć energię, która zawiera to wszystko. 
Wielu z was testowało wiele różnych kombinacji o różnych zawartościach, ale to czego nie 
zrobiliście, jest czymś bardzo... Rozmawiałem o tym z moim synem, kilka tygodni temu. On 
pojechał do Iranu i był tam na święta Bożego Narodzenia, potem wrócił i powiedział: "Wiesz, 
w Iranie są bardzo dziwne domy." Zapytałem co zobaczył i powiedział, że: "Oni wytwarzają 
lód w lecie." Robią to w ten sposób, że rozdmuchują powietrze w różne strony i gdy już jest 
wystarczająco zimno podczas lata, to powstaje tak zimne środowisko, że woda zamarza i jest 
bardzo zimno. On pojechał do Iranu żeby zobaczyć marmury irańskiej nauki sprzed wieków i 
co było dla mnie układanką to... Powiedziałem: "Moi studenci nie rozumieją tego co 
Irańczycy dokonali tysiące lat temu." Tworzysz przepływ, który porusza się ku górze z dużą 
prędkością, co tworzy wysoką temperaturę, zmienia ciepło w siłę pól po przez jego 
przepchnięcie. Czy istnieje jakaś różnica pomiędzy Irańskim, który jest przepływem energii, i 
procesem jaki zachodzi w MagGrawie? Przepraszam na chwilkę. Proces jest bardzo, bardzo 
prosty. Nie ma różnicy. My stosujemy wysoką temperaturę, temperaturę rdzenia. Stosujemy 
dużą prędkość przepływu Plazmy i pól. To jest to co jest i nie możemy tego zmienić. 
Wszystko co musimy zrozumieć, to środek tego systemu. Mamy wszystko. Wewnątrz 
GANSów mamy spektrum tego, co ta planeta może wytworzyć. Jeśli moglibyśmy zmienić 
energię wewnątrz tych GANSów, na ilość danych pól, zmienić je w całości w Plazmę, nie w 
stan GANSów, tylko w stan stałych pól, to twój reaktor poleci. Ponieważ teraz warunki 
GANSów mogą... teraz mamy całkowitą Plazmę. PPU i system plazmowy MagGrav, są 
jedynymi kluczami do tego. Problem jaki macie wszyscy, gdy popatrzymy na cewki. Jak je 
łączycie? Zapomnieliście o najważniejszym, kochani, każda cewka ma otwór. Jak jeszcze 
mam was uczyć? Irańczycy to zrobili miliony lat temu, tysiąc lat temu na pustyni Hashem. 
Wróć do wstępu do Rady Wszechświata i zastosuj to co tam jest. Dałem tam to zdjęcie 



specjalnie żeby ludzie zrozumieli, być może. Rick, czy możesz puścić nagranie z Rady 
Wszechświata, które właśnie zrobiłeś, proszę. Tak, ja mam to tu. Dziękuję. Wybrałem to, bo 
pewnego dnia nauczę was czego dokonała Rada Wszechświata. Zrozum to, pojmij powód 
tego. Byłem tam, gdy Rick i Kamal i Flint, nie chodzi o monety. Wybrałem kilka zdjęć i 
zamieściłem tu i powiedziałem, że chcę, żeby tu były. Czy puścić to od początku Panie 
Keshe? Tak, proszę, zatrzymajmy i wróćmy do początku. Czy włączyć dźwięk głośniej? 
Możemy dać dźwięk. Zawsze można wzmocnić jeśli jest za słaby. Nadszedł czas na zmiany 
więc ..... Zatrzymaj proszę...tak... Spójrz na tą formę. Masz tu reaktor jako podstawę. Czy 
mogę.... na animacji... Tak powinieneś mieć możliwość to zrobić. Popatrz na ten reaktor, 
który tu jest. Macie tu reaktor. Więc jeśli przepuścisz Plazmę przez niego ku górze, po przez 
jego strukturę, to powinna się zagiąć do środka, po przez graniczne reaktory, które tu dałem, 
tu, w tym są kule. W rzeczywistości czerpiemy z pól energii, ze wszystkich wymiarów całego 
świata, z całego wszechświata. Te trzy generują taki sam rodzaj przepływu, jaki jeden może 
wytworzyć, ale gdy trzy uderzają w jeden, to ten jeden nie może utrzymać, staje się barierą. 
Ale ten jeden musi być wystarczająco silny, żeby nie ulec naporowi tych, co w niego 
uderzają. W przeciwnym wypadku odepchną go. W kosmosie poprzez proces odpychania, 
tworzysz większy rozmiar. Obniżanie siły pól tutaj, w tym wymiarze i obniżenie reaktora, 
wytwarza dużą dodatkową przestrzeń. To czego tu nie widzisz, to energii, która się tu tuneluje 
i to jest twój problem, to dokładnie tu znajdują się wszystkie problemy od początku, ale nikt 
ich nie widzi. To pole płynie i musi być wzmacniane. Ty wzmacniasz przepływ tego pola, ale 
gdy uderzy, nawet jeśli jest niewielkie, ponieważ w systemie, który ustawiłeś, dwie rzeczy 
mogą się wydarzyć. Jego centralny rdzeń może zniknąć i automatycznie przekonwertuje się w 
formę plazmową i jako forma plazmowa rozpocznie rotację. Na najwyższych prędkościach 
rotacji, Plazma zacznie przemieszczać się i nagle "voila", zacznie latać. Ale po przez szybkie 
zrzucanie najsłabszych rzeczy, stworzysz strukturę, której poszukujesz i pojawi się twoje 
UFO. A jedyna droga do osiągnięcia tego nie prowadzi przez druty, ale przez przepływ 
Plazmy. Czy możesz przesunąć do przodu, proszę, do następnego zdjęcia. Nadszedł czas by 
zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia Duszy człowieka. 
Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator... Spójrz... Jeśli spojrzysz na to, tego nie dało 
się lepiej umiejscowić, w żadnym innym miejscu. To są posłańcy. Ty czekasz na Buddę, 
Mojżesza, Chrystusa, żeby wrócili. To co widzisz to Dusza, tym razem to Dusza kolektywna, 
to jest to czego chcesz. Dusza kolektywna Rady Wszechświata, w interakcji z jeszcze 
silniejszą Radą Ziemi, przynoszą jedność rodzaju ludzkiego. I tym razem ten film wybrałem 
jako dodatek, dokładnie pasujący do tego co nam potrzeba. Zrozum, cofnij trochę do tyłu, 
wróć i posłuchaj to zrozumiesz dokładnie o co chodzi. Zrozumienie Duszy człowieka. Teraz 
rozumiesz, być może, dlaczego kreator wysłał posłańców w tamtych dniach, abyś otrzymał to 
co ci się należy. I oni przynieśli uszy, które mają być użyte, gdy czas mesjasza nadejdzie. 
Możesz nauczyć Duszę tego przekazu, nie sprzeciwiaj się, ale dzięki nim zrozumiałeś, przez 
tych, którzy stali się Mesjaszami aby dawać z ich Duszy, żeby elewować, praca staje się 
łatwiejsza. Tu jest szkoła i uczniowie są oddanymi liderami. I nie ma żadnych zatargów 
pomiędzy Muzułmanami a Chrześcijanami. Jagnię i lew będą jeść i spać w tym samym 
gnieździe. Chrześcijanie u Muzułmanie będą rozmawiać i modlić się w meczecie i w tym 
samym kościele w imię swoich Dusz. Nie w imię religii, która służyła do wywoływania tak 
wielu konfliktów. Całe życie będzie działało na korzyść tych, którzy pragną szczęścia dla 
dzieci. Nadchodzi czas, czas zmian już jest, i tak jak mówimy: "Moje życzenie jest moim 
rozkazem." Czy twoim życzeniem jest zobaczyć Pokój? Droga do Pokoju jest bardzo prosta, 
Dusza kolektywnej świadomości. Proces dawania pozycjonuje zmiany, nic innego. W Duszy 
człowieka nie ma długopisu, i jestem pewien, że gdy przystąpisz do Wspólnoty 
Wszechświata, nie zobaczysz niczego, co by było napisane, tylko balans pól Duszy istnienia. 
Spróbuj być skromnym, nie bądź arogancki, gdy stosujesz siłę, której nie rozumiesz, ale ją 



masz, w przeciwnym wypadku, wpadniesz w ten sam kanał co kościół i meczet. To jest to 
obiecaliśmy, i to jest to co musimy dostarczyć. Trzeba zrozumieć...(stop) To jest to co 
wyjaśniałem. Dałem te zdjęcia dla celów... Jeśli popatrzysz, na rozmieszczenie otworów i na 
pozycje środka. To właśnie znamy jako Alex Beads i jeśli na to spojrzysz, jest to forma, którą 
już widzieliśmy i co określamy jako UFO. Jak widzisz, jasne światło świeci, na zewnątrz 
każdego UFO i pochodzi właśnie z tych "beads" i są dynamiczne. Te połączenia pomiędzy 
nimi... Czy możesz wyczyścić obraz, czy ja to mam zrobić i wyczyścić? abyśmy zobaczyli 
(???) wszystko z tego. Więc to, co zobaczycie to wymiar pomiędzy tym i tym, da Wam to na 
przykład energię tlenu. Wymiar, siła pól pomiędzy tym i tym może dać Wam wodór. Wymiar 
pomiędzy tym i przepływem może dać Wam lekarstwo, którego potrzebujecie. Więc w czasie 
gdy Wasze reaktory się kręcą, dzięki prędkości przepływu plazmy i blokowaniu, uwalniają 
one stale (???), więc masz wszystko czego potrzebujesz w atmosferze systemu do latania. Ale 
ten środkowy rdzeń łączy wszystkie pola ze sobą, tak, że na wiele sposobów może zapewnić 
Wam warunki przepływu. Z tym co widzicie tutaj, w środku, tutaj powinien powstać wiatr, 
plazmowy wiatr. I to dlatego dałem to w tym miejscu, to jest sekret zrozumienia przepływu w 
technologii kosmicznej. To jest to, co musimy zrobić, by zrozumieć, że wszystko jest na stole. 
Nie potrzebujemy stanu materii. Gdy wytworzysz przepływ wiatru, Ty decydujesz czym on 
się stanie, czy stanie się kroplą, czy stanie się łańcuchem, czy stanie się wodorem lub tlenem. 
To co tu widzicie, takie jakim jest to pełne zrozumienie technologii kosmicznej i nie znam 
innego sposobu, by tego nauczyć. Dwie rzeczy: albo jestem kiepskim nauczycielem, lub mam 
bardzo, bardzo figlarnych studentów, którzy są tak zajęci zabawą, że nie widzą co znajduje się 
na stole, są zbyt zajęci zabawą z elektronami i innymi rzeczami, ponieważ nie chcecie 
zobaczyć co jest na stole, jesteście jak banda dzieciaków, kiedy dajecie im wielki prezent w 
wielkim pudle, to co one wtedy robią? Nie będą bawić się pudełkiem, wtedy zostawiają 
zabawkę, którą sprawiliście im przyjemność. Czy to czas, by wyrzucić pudełko, rozłożone, 
odrzucić tak, że nie będziecie się nim bawić, czy wciąż chcesz być czymś, a zabawka jest bez 
znaczenia, którą dostałeś. Cała wiedza jest tutaj. Musiałem poświęcić 2 lata, abyście 
zrozumieli strukturę Duszy, abyście zrozumieli jak się odłączyć. Gdy staniesz jako człowiek 
w wymiarze przepływu tego pola, w środku to jak mówiliśmy w starym serialu filmowym: 
"Teleportuj mnie, Scotty!". Do którego wymiaru Wszechświata chciałbyś polecieć i tam być, 
wyłączając to, co jest Twoim życzeniem. Ponieważ teraz Ty i Twoja Dusza w wymiarze siły 
stają się tą blokadą, z przodu ścieżki przepływu i jeśli ustawisz się w innych pozycjach, w 
miarę jak przepływa pole, nie ma potrzeby jedzenia, nie ma potrzeby zabijać kiedy 
wchłaniasz wszystko, czego potrzebujesz w mieszaninie tego. Czy możesz odtworzyć resztę 
filmu? ...działanie Duszy. Musimy zrozumieć, że Dusza człowieka jest gwiazdą w Kosmosie 
Wszechświata. Jeśli porównamy Duszę człowieka i wielu z nas, 7 miliardów jako jedna 
zbiorowość jest jak galaktyka, z tak wieloma gwiazdami. Gdy spojrzymy w głębię 
Wszechświata zobaczymy galaktyki z setkami milionów gwiazd w nich, tak samo Planeta 
Ziemia, zawiera 7 miliardów pięknych gwiazd, niesie ze sobą tak wiele bilionów zwierząt, 
roślin i wszystkiego innego, więc gdy spojrzycie gdy ktoś, kto nie widzi fizyczności ziemskiej 
i jej zawartości co oni zobaczą? Zobaczą galaktyki z tak wieloma świecącymi gwiazdami, 
każda z nich zgodnie ze swą siłą, każda z nich zgodnie ze swoją pozycją. Noworodek ma 
piękną Duszę, podobnie jak starzec. Zrozumcie to zdjęcie, to poprzednie zdjęcie zostało 
umyślnie wybrane przez Ricka oraz Flinta w celu ukazania starości i młodości w nadziei, że 
pewnego dnia to zrozumiecie. Młoda Dusza, tak piękna, jak w przypadku Topoli. Wiek nie 
ma znaczenia, gdy patrzysz z perspektywy głębi kosmicznej, to widzisz dwa światła, równe w 
swej sile, respektujące to, co wzajemnie niosą. On ma wspaniałą Duszę, dostarcza tak wielką 
radość bezwarunkowo dając, nigdy nie myśli tylko o sobie, jak długo mogę otrzymywać, to 
będę dawał. Potrzebujemy podarku - otrzymujemy podarek w postaci tego małego chłopca, a 
on daje nam przyjemność każdą sekundą swego życia, kiedy jest pośród nas, tak, że poznamy 



i docenimy to piękno. Kontynuuj, proszę. ... starzec. Dla tych, którzy nie widzą fizycznego 
wymiaru tej Planety, ale widzą siłę pól, jesteśmy jak grupy, gromady gwiazd. Rasa ludzka, 
każda Dusza z osobna, nikt z daleka nie widzi, że jest to Dusza rybaka, a to Dusza kosmologa, 
a tamta to Dusza prezydenta, one wszystkie błyszczą w odniesieniu do fizyczności. To jest 
magia, to jest coś, co nowa nauka ofiarowuje człowiekowi. Gdy spojrzymy poprzez naszą 
Duszę, to nie zobaczymy nic poza gwiazdami w innych Duszach to jest przełom, to 
zrozumienie, tego dotyczą wszystkie moje nauki. By dojrzeć, by wejść na następny poziom, 
by zrozumieć, że głęboka przestrzeń, Wszechświat jest (???) dla tych Dusz, które służą. Czy 
możesz zatrzymać? Jak wielu z Was słyszało we wtorek i na chińskich naukach, w zeszłym 
tygodniu. To jest certyfikat Li Fong, dla ambasadora Li Fong, który został mi podarowany 
osobiście, dla tych, którzy mówią po chińsku, a w zasadzie dla całej Fundacji Keshe. Li Fong 
to człowiek, który daje bezwarunkowo i nigdy nie zastanawia się nad tym, kiedy daje. 
Chińskie jak to nazywamy władze rozumieją poziom, na którym działamy. Jest to prezent dla 
nas wszystkich, dla członków Fundacji Keshe, a nie dla nazwy, którą właściwie jest moje 
imię. Dałem to jako prezent na wiele sposobów wyjaśniałem, dla tych co rozumieją, to 
zupełnie jak Nagroda Nobla, to jest jak nagroda dla człowieka działającego na rzecz pokoju, 
dzielącego się bezwarunkowo i dającego bezwarunkowo Jest to jeden z najbardziej 
prestiżowych podarunków, jakie kiedykolwiek dostaliśmy, także jak mówiłem o Noblu, to 
wstyd go dostać, posiadać. Ale kiedy dostajesz Li Fonga, oznacza to, że jesteś człowiekiem, 
gdy ktoś prosi, to dajesz bez pytania, to jest jedna z koron pośród klejnotów, jak to nazywam, 
klejnot w koronie Fundacji Keshe. Bycie zrozumianym przez naród, przez rząd, w tym co 
robimy, a nie przez pryzmat tego, że byliśmy oskarżani czy pomawiani. To jeden z 
najbardziej prestiżowych, jak nam powiedziano wręczono go tylko 5 osobom spoza Chin, w 
zeszłym wieku i czworo z tych, którzy dostali nie ma już wśród nas. Staliśmy się 
rozpoznawalni jako ambasadorzy Pokoju oraz tego, co nazywamy bezwarunkowym 
dawaniem, ten certyfikat jest w pewien sposób (???) wszyscy jesteśmy Li Fong. Dziękujemy 
rządowi chińskiemu, władzom za umożliwienie nam odebrania tej nagrody. Kontynuuj, 
proszę. Wtedy człowiek będzie gotowy, by wyruszyć w przestrzeń kosmiczną. Wtedy 
człowiek będzie gotowy, by stać się częścią Społeczności Wszechświata, co zostało obiecane. 
Nigdy nie obiecywałem Wam nieba, zawsze obiecywałem Wam (???) człowieka by dołączył 
do rodziny, teraz macie klucz. Wy sami musicie otworzyć drzwi, by zrozumieć, że gdy 
potrafisz wznieść Dusze innych ludzi, miliony innych Dusz, to fizyczne życie na tej Planecie 
zmieni się. Wtedy będę godzien, by zostać częścią Społeczności Wszechświata, by być tutaj, 
by służyć, by poszerzać, by być częścią tak, że w cyklu życiowym Wszechświata staję się 
częścią totalności. Gdy człowiek osiągnie ten cel, pojawi się nowy wymiar w sile Duszy 
człowieka. Czy możesz zatrzymać? Dla tych z Was, którzy zastanawiają się czyja to twarz. 
To jest Naomi, która jest z nami z powrotem. W zasadzie to zdjęcie pokazuje jak potężna jest 
ta technologia. Piękna dziewczyna po tak strasznym wypadku jest tutaj z nami, to jej ostatnie 
zdjęcie. Jest tak piękna dzięki Giovanniemu, który zrobił wszystko, jak należy, wykorzystując 
wiedzę przywrócił ją, swoją własną córkę do życia. Ona jest prezentem dla nas. To pokazuje 
że ta technologia jest w 100% poprawna. Podczas gdy współczesna medycyna zostawiła ją, 
by odeszła, my przywróciliśmy ją z powrotem, z tą piękną Duszą, piękne zdjęcie, które 
widzimy. A teraz Ci, którzy mówią: "Ta technologia nie działa", my mówimy światu 
medycyny: "Róbcie testy, piękno tej technologii jest przed Waszymi oczami". Te oczy są 
wciąż "as cheeky?" jak ostatnio, kiedy ona opuściła biuro, a później stan się pogarszał, jest 
bardziej "cheeker?". i o wiele bardziej radosna na wiele sposobów, Dziękuję Giovanni za 
Twoją pracę. Kontynuuj. Pojawi się nowy wymiar w sile Duszy człowieka, który jest 
niewyobrażalny do zrozumienia przez człowieka. To brama do wejścia w nowe życie, w 
nowym wymiarze, który jest poza wyobraźnią, do tego, co możecie nazywać "nowym 
początkiem", nowym cyklem. Rozpoczynamy cykl zawierający w sobie źródło stworzenia 



życia we Wszechświecie. To elewacja duszy, by służyć staje się kluczem, a nie tron w życiu 
fizycznym. Jest odpowiedni czas, nadszedł czas, by człowiek przeszedł przez ten proces. Jeśli 
spojrzycie na to zdjęcie, które właśnie było wyświetlane, to jest basen, który powstał w 
Nigerii, a zbudował go Alex. To jest tak, jak mówił, że zrobi. To Fundacja Keshe w Nigerii, a 
basen ten jest praktycznie jak Wszechświat: możesz mieć wszystko, czego zapragniesz, w 
zależności od tego gdzie popłyniesz, zupełnie jak we Wszechświecie. Manifestujesz się i 
bierzesz z tego gdziekolwiek to jest i cokolwiek Ci potrzebne w danym momencie. Jeśli 
pamiętacie, kilka miesięcy temu, przyszedł do nas Alex mówiąc: "Buduję basen" a my 
musieliśmy go wesprzeć naszymi Duszami i na różne sposoby, a teraz jest gotowy. Ten basen 
symbolizuje Wszechświat, wszystko tam jest, to zależy gdzie chcemy wskoczyć, gdzie 
chcemy być i oczekujemy by było tym, co zamanifestuje swą moc w nas samych. Kontynuuj, 
proszę. Nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Teraz, na wiele sposobów, 
jak widzicie każdy sposób, każdy sposób, w jaki możemy jaki widzimy, to my tak robimy. Na 
zdjęciach, jeśli wrócicie do piękna tej technologii wobec zwierząt, do zdjęcia psa, które było 
gdzieś w połowie, jak wielu z Was wie, niektórzy nie znają historii tego psa. Ten pies to przed 
tym, ten pies został podarowany Caroline w Akrze, jest piękny, nazywa się Ślicznotka, został 
podarowany Caroline, a pozostałe trzy z miotu zmarły, na chorobę, na którą większość 
zwierząt w Afryce umiera, w młodym wieku, zwłaszcza gdy są separowane od matki bardzo 
młodo. Przyszła z nim do domu, z tą chorobą i ja mówię do niej: "Mój Boże, stracimy 
również naszego Topoli przez jej chorobę!", a ona na to: "Nie stracimy, ta technologia go 
uratuje. To pozostałe musiały umrzeć". A on prawie już nie żył. Pamiętam, że Caroline 
dosłownie nosiła go po domu przez 3 tygodnie, i on wrócił, to jest zdjęcie po 3 tygodniach. 
Wrócił do swojego właściciela i piękno jest w tym, że teraz widzimy zdjęcia, które posyła 
nam właściciel, filmy, od właściciela, już mija rok, Ręka przeznaczenia jest bardzo dziwna, 
ten pies należy do ... (???), i nawet prezydent to otrzymał, ale piękno jest w tym, że to działa 
na zwierzęta, dosięga wszystkiego i to jest właśnie zmiana. Ta technologia nie wybrała tylko 
człowieka, ale każdą istotę która potrzebuje wsparcia i pomocy. To piękny pies, jeszcze nie 
jest dorosły, my dostajemy filmy z nim Jeśli wrócicie do następnego zdjęcia, widzimy to, co 
przesłał nam Tom ze strefy kataklizmu. Co widzimy? To nie jest zwykłe zdjęcie, to zdjęcie z 
wyspy, wszystko wokół było zdewastowane, ale piękno przetrwało. Wielu z Was to widziało i 
przeszło obojętnie. Ale rząd był zszokowany widząc to zdjęcie, ludzie władzy nie potrafią 
zrozumieć mocy tej technologii, kiedy oni to zobaczą, całe wideo, to wtedy zrozumieją. 
Widzimy, że nawet rośliny otrzymują piękno tej technologii. Na zewnątrz jest dewastacja, 
wewnątrz jest niebo, ogród różany. Zastosowanie technologii. Tu nie chodzi już o to, że masz 
migrenę, że boli Cię głowa I jeśłi to działa dla tylu roślin, że wciąż są żywe po takim 
huraganie Oznacza to, że działa to na wszystko, to my nie rozumiemy jak to zastosować. I 
widzimy co się stało z najpiękniejszą dziewczyną jaką znamy Naomi. To my musimy 
zrozumieć zastosowanie tego, i to my musimy zrozumieć jak to zastosować, w jaki sposób i 
gdzie to zastosować i czego oczekiwać Jak powiedziałem to jest pole i świeci na nas 
wszystkich. Nie gadamy już tylko prawda? Nauczamy i pokazujemy, że możemy. Zajeło nam 
to lata kawałek po kawałku Jednym z najmocniejszych zdjęć które mogliśmy umieścić byście 
zrozumieli w przyszłości znajdują się w Tym Filmie Rady Uniwersalnej. To jest to, co 
mówimy jako ludzie jacy jesteśmy, dojrzeliśmy Możemy ruszać, możemy uratować psa, 
drzewa i człowieka. I jeśli jesteście wystarczająco sprytni również nasze własne środowisko, 
a do tego nie potrzebujemy nic oprócz prostej technologii plazmowej. Teraz rozumiecie, że 
wszyscy jesteśmy naukowcami. Bo wszyscy wiemy jak to zrobić, i jak uratować, musimy 
tego nauczać otwarcie. Tworzymy firmy, tworzymy produkty, robimy cokolwiek. Przyszedł 
czas gdy ktoś kto powie, wierzę działam, jestem członkiem i rozumiem, działanie, etos i 
wiedzę Fundacji Keshe Jego słowo musi zostać zaakceptowane jako poprawne i to właśnie 
oznacza gdy mówi, że zrobił samodzielnie, stosownie do mojej drogi tego co zrozumiałem I 



co zrobiłem z tego co zrozumiałem do tego, co potrzebowałem by zadziałało. Musi się mu 
zaufać. To nie jest FDA, że daję łapówkę by czegoś nie publikować bym mógł zarobić więcej 
pieniędzy. Musimy się stać naszą własną kontrolą i gdy widzimy niepoprawne działanie po 
porstu to odrzucamy, i nie mamy z tym problemu. Widzieliście to zamknęliśmy laboratorium 
Shenzan, z powodu niepoprawności w stosunku do innych, za nic innego. Zrobili tak wiele 
pracy wokół Fundacji ale ludzie którzy pracowali tam przez 5 lat zarabiali grosze. A to nie 
jest nasz Etos. Zamkneliśmy to wyciągneliśmy ich i troszczymy się o nich. daliśmy im 
pozycje i komfort na jaki zasługują A ci którzy zostali krzyczą i płaczą. Bo nakłamali samym 
sobie i ludziom Bardzo proste. I to będzie zamknięte. Już tego nie ma. Każdy z was kto 
wpłacił ogromne dotacje na laboratorium Shenzan Zapytałem na co idą nasze dotacje? 
Zostawmy na boku produkty które kupiliście. Produkty te zostały stworzone pracą 
najpiękniejszych ludzi jakich znam. Panie Keshe nie słyszymy Pana. Jeśli byliście w Shenzan. 
Słychać mnie? Bardzo słabo Jak to możliwe. Czy teraz mnie słychać? Nie wciąż... Halo czy 
mnie słychać? Tak teraz jest ok. Dla tych z was którzy zrozumieli Gdzie ludzie w Shenzan 
gdzie pracowali ludzie z duszą i sercem I co zrobiliśmy Dlaczego zamkneliśmy Shenzan. Bo 
jest częścią naszej struktury Użyliśmy Shenzan by rozpocząć produkcję dóbr, lub nie 
produkcję a testowanie czego potrzebowaliśmy dla fabryk, by być wstanie zamawiać 
maszynerię z Chin do fabryk które ustawiamy. Więc poprosiliśmy o pomoc. I poprzez te 
dobra które doceniliśmy zaczęliśmy widzieć problemy zaczęliśmy widzieć rzeczy które nie są 
normalne. Następnie zaczęliśmy płacić za nasze dobra płacić co jest normalne I wysłaliśmy 
niemal 110 tys dolarów na konto ludzi którzy prowadzili Shenzan Pieniądze zniknęły i 
pojawiły się wymówki, że kupili jedzenie dla psa wymienili okno by kogos zabrać, i wszystko 
inne co mogli zrobić Lecz co było ważne dla mnie, nie byłem tego świadomy nie wiedziałem 
co się dzieje Byłem świadomy Davida w Sanya, że on ich wspierał Lecz co sobie 
uświadomiliśmy , było to, tuż przed Chińskim Nowym Rokiem przelaliśmy drugie 50 tys 
dolarów na ręce rodziny właściciela laboratorium Shenzan. Pierwsze 50 tys miało niby pokryć 
wydatki drugie 50 tys wysłałem specjalnie by mieć pewność że nasi chińscy ludzie w 
Laboratorium w Shenzan mają wystarczojąco pieniędzy na nowy rok. Bo to jest 
najważniejsza część życia chińskiej społeczności. Byłem pewny, że pieniądze dotarły w 2,3 
dni przed nowym rokiem, potwierdzili nam kiedy dotarły. Potem powiedziałem jasno, że 
każdy członek z 4-ro osobowego zespołu mają mieć zapłacone 15 tys RMB na nowy rok i 5 
tys dla każdego na miesięczną pensję oraz 5 tys. jako dar za to, co zrobili dla Fundacji. Więc 
4 członków mogło iść do domu mając 20 tys RMB. gdzie jak pamiętacie płaciliśmy tylko po 1 
tys przez ostatnie 4 lata. Niewolnictwo Gdy udałem się do Laboratorium w Shenzan w 
zeszłym tygodniu podczas podróży do Chin Zapytałem i postawiłem Głowę Keshe 
Foundation China, Ruthy, by zrobiła dochodzenie, co się dzieje. Dowiedzieliśmy się, że 
wypłąciliśmy tylko 3 tys RMB tym ludziom na nowy rok I gdy zapytaliśmy, co się dzieje. 
Zapłacili sami sobie. Bo jak można zapłacić załodze te 15 tys, a nam nie zapłacono? Mieli w 
ręku 50 tys dolarów i 40 tys RMB na koncie. Więc to jest zwyczaj tych ludzi, używających 
mojego imienia używających funduszy Fundacji by kraść od tych którzy faktycznie pracują. 
Możecie sobie wyobraźić, 4 ludzi w nowy rok nie mających praktycznie pieniędzy gdzie nie 
było im zapłacone, dosłownie ich okradziono. I to był powód dla którego to zamknęliśmy. I 
zdaliśmy sobie sprawę. Teraz nam mówią, kiedyś sprzedawaliśmy dużo, teraz nie 
sprzedajemy, bo wam pomogliśmy, ale czego wam nie powiedzą to, że otrzymali ogromną 
ilość dotacji od wspierających Fundację Keshe w Chinach, bo nie mogli utrzymać Fundacji na 
zewnątrz. Więc Shenzan jako centrum mogło pomóc. Wszystkie fundusze zniknęły Bo nie 
widzimy, że załoga dostaje 1 tys RMB co jest około 150 $ miesięcznie a inni się bawią. 
Powiedziano nam, że będą nas oskarżać i będą donosić na nas do rządu chcemy by to zrobili 
bo chcemy otworzyć drzwi w jaki sposób nasze imię zostało wykorzystane przez tych ludzi. 
Chcemy by rząd się tym zajął. Czy produkty są zgodne z Chińskimi standardami Gdzie się 



podziały te wszystkie dotacje. Nie możecie używać imienia Fundacji by rabować ludzi którzy 
oddają swe życie dla Fundacji. I dlatego zamknęliśmy. Bo, 50 tys dolarów możemy pokazać 
to wszystko rządowi, jest faktycznie odbierane. około 110 tys dolarów było dane tej 
organizacjiw Shenzan w mniej niż 2 miesiące cała suma wydana na produkty lub cokowliek 
co zrobili to mniej więcej ćwierć tej sumy. może 30 %. reszta została zgromadzona gdzieś i 
oni wciąż są dłużni pieniądze Fundacji Bo my zapłaciliśmy za połowę wynagrodzenia na pół 
roku dla tych ludzi opłaciliśmy połowę kosztów wynajmu czwartej części miejsca które 
wykorzystywaliśmy ale opłacaliśmy połowę tego by być poprawnym. Tak działa Fundacja 
Keshe I dowiedziliśmy się, że ludzi którzy pracowali i właściwie zatrudniliśmy ich jako 
Fundacja Keshe i to oznacza że gdybyśmy wysłali im kolejne 50 tys oni dalej zapłacili by im 
po 1 Tys, Teraz płacimy im po 15 tys RMB za 15 dni gdy są z nami a od następnego miesiąca 
dostaną 10 tys RMB co jest odpowiednią sumą by zapłacić i później jak przejdziemy do 
Zakładu i produkcji to ci ludzie staną się nauczycielami i i dojdą do 15 -20 tys RMB 
miesięcznie. Na co zasługują, są talentami są zasobem tego narodu. Rodzinne oskarżenie, 
chcemy by ci ludzie poszli na policję, chcemy by poinformowali rząd bo My wprowadzimy 
rząd, bo nie staliśmy się częścią Chińskiej organizacji rządowej, w rozwoju i badaniach 
naukowych ale ci którzy nas wykorzystują, możemy sobie z nimi poradzić. Jesteśmy dumni, 
że możemy pracować z chinczykami jesteśmy dumni, że możemy być w Chinach jako 
Fundacja Keshe by pracować i rozwijać i robić wszystko inne, ale nie możemy być ślepi na to 
co robią w nasze imię. To samo się tyczy pracy w imię członków Rady Uniwersalnej. 
Widzicie coś złego musicie to wyprostować Macie pracę posłańców, ludzi którzy piszą księgi 
poprawności człowieka. Wypuściliście Statut teraz jest wasz czas byście wkroczyli do akcji. 
Przejdźcie się do okoła zobaczcie co jest nie tak, i w jaki sposób możemy to wyprostowac w 
poprawny sposób. Nie by krzywdzić lecz by poprawić. I nie bójcie się tego. Ja chcę, my 
chcemy Jak widzieliście jak poradziliśmy sobie z rządem Belgijskim poszliśmy , chcieliśmy i 
otrzymaliśmy to czego chcieliśmy Chcemy by dwóch właścicieli Shenzan z żonami by wzięli 
nas i zaraportowali do rządu. Siedzimy z rządem patrząc co się dzieje ogłaszamy to. To 
powinno być pracą nas wszystkich. Nie by walczyć lecz by obserwować blokować. Bądź 
obserwatorem bądź wynalazcą przynieś technologię która ratuje, pomaga i rozwija i pozwól 
by inni zrobili to samo wraz z nami. Wszyscy członkowie Rady Uniwersalnej. Wasza praca 
właśnie się zaczęła. Staliście się, by być. Teraz musicie stać się członkami by wytworzyć 
warunek że, co jest złe w waszym języku w waszej części coś jest nie tak w jakimkolwiek 
kraju byście chcieli lub w innym kraju Do Rady. w jaki sposób możemy zebrać, poprawić 
wykonać pracę by zmienić pozycję Praca Rady Uniwersalnej się zaczęła. Praca Rady Ziemi 
się zaczęła. Kontaktowanie się z ludźmi których możemy zmienić, z rządami nie negocjujemy 
nie jesteśmy w pozycji by negocjować z rządami. Lecz jesteśmy tam by zacząć zmieniać 
Dusze pozycję by stały się by były w pokoju i powinniśmy to zrobić w poprawny sposób. 
Mamy wszyskie finansowe środki, dzięki ustanowieniu fabryk By być w stanie troszczyć się 
o ludzi ale nie pozwalać by ludzie to wykorzystywali. 100 Tys ekstra 50-70 tys $ które 
zniknęło w Shenzan na kupno psiego jedzenia czy zmiana lustra bo chciałem kogoś widzieć, 
umieszczanie biletów z innego miejsca gdzie byłem i rabowałem dobiegło końca. Umawiamy 
ludzi by oddali pieniądze spowrotem do Fundacji byśmy mogli opłacić ludzi z Shenzan bo 
pracowali tak długo by zapłacić im to co powinni mieć zapłacone przez ostatnie 5 lat. 
Patrzymy na to jako inwestycję. W jakiś sposób to rozwiązaliśmy (niesłyszalne) Stańcie się 
ambasadorami Dawania, czasu i zmiany. Nie musisz być członkiem Rady Uniwersalnej by to 
wprowadzić. Możecie wszyscy to zrobić i wprowadzić zmianę nie poprzez walkę lecz 
poprzez robienie odpowiednich rzeczy w odpowiedni sposób. Ci z was którym powiedziano 
Nie kupuj monety, nie rób tego Kupijecie monetę pod jednym warunkiem by wprowadzić 
zmianę. Jaki jest inny powód by tu być? A teraz słyszymy ludzi którzy mówią o monetach, 
zamierzam ją sprzedać za wiele więcej. Każdy przemysł rośnie. Inwestujecie w rozwój 



człowieka i jeśli zainwestujecie powinniście mieć to zwrócone powinniście zobaczyć tego 
korzyść. Nie że biorę ale nie wierzę i przychodzę w odpowiednim momencie Zamykamy 
drzwi. Sprzedajemy, robimy produkty i wszystko inne. aby prowadzić Fundację potrzeba 
ludzi którzy są oddani etosowi Kreacji. W czasie gdy mówimy nasi ludzie podróżują po 
całym świecie By być w Fundacji Keshe w Meksyku Nasi specjaliści by ustrukturyzować 
zakład, klinikę mamy ludzi, którzy lecą spowrotem do Afryki ciągle by mieć pewność, że 
wszystko jest właściwe dla każdego narodu Pokrywamy każdy kontynent. Australia znajduje 
się w rękach australijczyków, widzimy jak możemy ich wesprzeć Afryka jest wraz z Akrą, 
Nazywam Południową Amerykę Brazylią ale oni mówią nie lecz wciąż wszystko, poniżej US 
nazywam południową Ameryką. Zmierza do rozpoczęcia działania. Widzimy Arizonę, bardzo 
niedługo Szukamy i jeśli jesteś częścią Fundacji Keshe Dallas Texas, szukamy Jeśli jesteście 
wspierającymi Fundację Keshe z Texas w Dallas szukamy powierzchni do 50 tys mkw na 
powierzchnię zakładu. by zainwestować, by rozwiąć ogromną organizację. zatrudnić 10 do 20 
tys ludzie w Texas Dallas w nadchodzących miesiącach. To jest strona produkcyjna Strona 
kosmiczna w którą patrzymy i rozwijamy jak jesteśmy w Arizonie. Prowadzona jest przez 
ludzi których wszyscy znamy, Arizona zostaje jako centrum badań kosmicznych i ze 
szczególnego względu kótrego teraz nie chcemy wyjaśniać lecz z powodów politycznych 
szukamy by ustanowić 50 tys mkw przestrzeń produkcyjną by umieścić jednen z 
największych zakładów Fundacji Keshe w Stanach zjednoczonych. zatrudniajac przy tym do 
10 do 20 tys ludzi w ciągu następnych 12 mcy. przybywamy do US by zmienić na lepsze cały 
warunek abyśmy mogli wspierać przemysł który jest potrzebny w stanach zjednoczonych 
Rolnictwo jest bardzo osłabione uszkodzone w Texas Dallas z powodu opróżnienia zasobów 
wód głłębinowych Rolnicy funkcjonują bez wody to było silnie wspierane przez wody 
gruntowe które teraz się wyczerpują. możemy to zastąpić, możemy pomóc i musimy 
zainwestwoać jako Fundacja Keshe by wesprzeć rząd amerykański i naród amerykański. 
Texas jest Koszykiem chleba Stanów Zjednoczonych na wiele sposobów. i musi być 
wspierany to że to jest ameryka to nic nie znaczy oni nie mają wiedzy, nie mają technologii 
Nie udajemy się tam by być lub by cokolwiek lecz by pozwolić aby naród mógł się wyżywić i 
struktura kora jest ustawiona, w przyszłości jako jeden naród by wyżywić resztę ludzkości. To 
samo jest z Australią szukamy bardzo głęboko by zmienić środowisko wzdłuż linii wybrzeża 
na laboratoria rolnicze, możemy zmienić mamy wiedzę To zdjęcie tam powie wam wiele Nie 
jesteśmy już nauczycielami nauczania, jestesmy, robiącymi robotę. a robimy wiele. Jakieś 
inne pytania? Dziękuje Panie Keshe, jest kilka pytań szczególnie zobaczmy czy znajdę je na 
czacie ale było to w odniesieniu do... Jest pytanie: czy musimy używać płytek miedzianych, 
bo widzieliśmy w oryginalnym filmie, gdzie przyniósł nam pan konfigurację Gwiazdy. Może 
Flint jeśli mógłbyś znaleźć to zdjęcie ponownie. Dobrze. Tych reaktorów było by świetnie. 
jest kilka pytań dotyczących tej konfiguracji w odniesieniu do tego co pan mówił dzisiaj 
dzisiaj i szczególnie w odniesieniu do tego czy wrzeczywistości możemy użyć płytki 
miedzianej do tych rzeczy z poziomu materii czy nie będzie to zakłócać pól plazmy. I jeśli 
tak, czy może tam być centralnie dziura w tej płytce która pozwoli na to, by ten wir się 
zmaterializował, może nie tyle zmaterializował.... Czy mogę odpowiedzieć? Zostawię to 
waszej inteligencji. Zostawię to Waszemu zrozumieniu. O to jest to zdjęcie. Teraz jak pan 
pokazał Pokazał pan jak pola przemieszczają się linniami itd. po przez ten układ ale 
oczywiście jest to, w pewien sposób alegoryczne bo odnosi się pan do czegoś co jest podobne 
ale nie jest dokładnie tym co tu widzimy. Lecz mogło by to zadziałać również w tej dokładnej 
konfiguracji. w tym przypadku mamy centralną dziurę, tam gdzie jest ten plastik kombinację 
nakrętki nylonowej z kulką. i może w pewnym sensie pola plazmowe nie będą zakłócone 
przez ten materiał, ale może będą zakłócone przez miedź miedź, na przykład. (MK) 
Ymmmmm.... (RC) Albo gdy miedź jest nano-powlekana, wtedy będzie lepiej odbijać 
plazmę, to kolejna rzecz którą bym do tego dodał. (MK) Ale jeśli nano-powlekasz, to 



absorbuje całe pola w zależności od stanu materii, poprzez przestrzenie. Miedź ma znaczenie 
w jego użyciu, w pewnym sensie, ten kawałek który widzicie, który tam jest, pod spodem 
tego, jest tam wiszący reaktor. Dlatego tam to jest. To jest, drugi koniec reaktora. To jest 
obracający się reaktor po drugiej stronie tego. Dlatego tam jest. (RC) Tak, ok. (MK) 
Rozumiesz? Jeśli widziałeś, jeśli cofniesz się do systemów dynamicznych, które widzisz na 
pierwszym obrazku, cofnij się do pierwszego obrazka. Ten na którym widzieliśmy statek 
kosmiczny, jego strukturę, na początku. Cofnij się tak daleko. Czy możesz cofnąć się do 
pierwszego obrazka? Cofnij się aż do początku. Do początku. Ten. Jeśli patrzycie na górę 
reaktora, widzicie tą samą strukturę, tą samą co na dole. Tutaj, mogę to zrobić, tak myślę. Jest 
tutaj, to ta sama struktura tutaj. Widzicie ją mniej więcej tutaj. Tutaj jest kolejny. To dlatego, 
że ten talerz jest na górze. I trzyma reaktor. Tutaj używamy plastiku. Tutaj używamy innego 
rodzaj PCV. To jest to samo co to. To jest, to jest to co wytłumaczyłem i jakoś to, to po 
prostu.... Pamiętam jak mój syn zawsze mówił "Tata to co mi mówisz, przelatuje mi przez 
głowę, nie rozumiem. Jaki jest sens w tłumaczeniu mi tego?" Tutaj jest tak samo. Przelatuje 
wam to przez głowy. Ciągle powtarzam wam żebyście nie patrzyli na stan materii. Stan 
plazmy jest tak wysoki, że ten stan materii wogóle się nie liczy, nawet przez niego nie 
przechodzi. Rozumiecie zdjęcia Toma Salasa, ogródka... Pole plazmatyczne jest tak silne, że 
200 km wiatr nawet się nie liczy, nie może go spenetrować, nie może poprostu w niego wejść. 
Jest tam, odizolowany. Czy możecie sobie wyobrazić ile drzew i liści przeleciało przez ten 
park? Czy coś w nim znaleźli? To miejsce powinno być zalane wodą i zasypane wszystkimi 
liśćmi które przywiało, ale ich tam nie ma! W ten sposób złapaliśmy irański, złapali... 
amerykańskiego drona. To jest prosty przykład tego. A jeśli spojrzysz, piękno tego to nie 
tylko to na górze. Pięknem tego jest to że, to jest nawet pod spodem. Wszyscy patrzycie na tą 
stronę, spójrzcie co się dzieje tutaj. Podłoże otrzymało pola. Czy wiecie co możecie z tym 
zrobić w kosmosie? Możecie stworzyć swóją własną kopułę i żyć w niej. Ponieważ to nie ma 
znaczenia, że to połowa. Pod spodem i na górze jesteś chroniony. Spójrz tylko na górę. Czy 
widzimy gruzy pośród tych Czy może ktoś pokazać obrazek z wideo Toma Salasa, proszę? 
Jeśli macie do niego dostęp. Czy widzicie? Po prostu pokażcie je tam gdzie pokazuje, drzewa 
totalnie zniszczone. Gdzie się podziały te wszystkie liście? Nie widzimy nic w tym parku, w 
tym środowisku. Liście z całej wyspy zniknęły i nie ma żadnych tutaj? Stan materii nie był w 
stanie tego spenetrować. Nie wspominając o wietrze. Nie widzimy żadnych połamanych 
drzew a te wysuszone w dalszym ciągu są nie naruszone. Powinny być połamane, powinny 
pęknąć. Ta technologia jest tak potężna, ta technologia jest tak potężna, że jej potęga oślepiła 
człowieka. Po prostu, czy możesz po prostu cofnąć i ktoś może pokazać wideo Toma Salasa? 
(FM) Przygotowujemy je w tle. (RC) Mam je już tutaj w zasadzie. I zaraz je podzielę. (MK) 
Cofnij się, po prostu cofnij się do środka gdzie jedzie przez wyspę. Czy widzicie.... (RC) Czy 
chce pan też głos czy tylko żeby puścić wideo? (MK) Tak, puść wideo i dojdziemy do tego. 
Przestanę dzielić, czy możesz... Czy pozwoli mi przestać dzielić. Sójrzcie na, czekaj, czekaj 
chwile... Poczekaj sekundę, proszę. Widzicie, to jest to jest okrąg, który widzimy. To jest 
dom. A on przejeżdża tutaj. I jeśli spojrzycie na te drzewa tutaj gdy przejeżdża, spójrzcie, one 
wszystkie mają dokładnie taki sam kształt. Kiedyś to były drzewa, konary, liście. Ale nic z 
tego nie widzimy, żadnych z tych odpadów tutaj. Nawet owoce są, czy są jakieś odpady? Jeśli 
spojrzysz na koniec tego, on pakazuje Ci owoce. One powinny być zmiecione, zniszczone, ale 
one ciągle tam są. Ten system jest nie do spenetrowania. Nie możesz nic z nim zrobić. Po 
prostu pokażcie wideo i zobaczycie jak dużo drzew zniknęło, ich liście znikły, cokolwiek. Ale 
tutaj nic nie znajdujemy, I jeśli powiem wam coś, to była obietnica, że kiedy przyjdzie 
Mesjasz zrobi raj, tak że chroni każdego. Macie to! Po prostu oglądajcie to wideo. Teraz 
spójrzcie na to jak na, wideo w prawdziwych warunkach. To jest strefa kataklizmu. Dla 
Ciebie i dla mnie wygląda normalnie. Przewiń trochę do przodu, proszę. Przewijaj do przodu. 
Trochę więcej. Zatrzymaj, proszę. Stop. Trochę do przodu. I popatrzcie Po prostu popatrzcie. 



To są drzewa, pełne liści i konarów. Wszystkie stały się jak ołówki. Gdzie się podziały 
(liście). Dlaczego nie są w innej części. Zrozumienie to zatrzymanie.... zrozum pola, a nie stan 
materii. Nie skupiaj się na jednej śrubce czy miedzi. Pole jest tak silne, że przechodzi przez 
miedź. Zrozumienie warunku przepływu pól. Po prostu odtwórz to wideo, proszę i wtedy 
postaraj się zrozumieć. Po prostu niech gra od tego momentu. Widzicie, ziemia jest naga, 
wszystko zniknęło. A ta strona jest zielona. Piękna zieleń. Spójrzcie, budynek jest 
nienaruszony. Nic nie brakuje. O tym rozmawialiśmy z rządami. Teraz gdy więcej i więcej z 
was zaczyna rozwijać dynamiczne reaktory, yyyyy, spójrzcie, wszystko jest w normie. 
Zdajesz sobie sprawę, że przepraszam że tak powiem, Akkra - Waszyngton 10min. Czy 
potrzebujemy walczyć? Czy potrzebujemy... lub czy potrzebujemy zrozumieć prawdziwy 
przepływ pól? Spójrzcie na to, po drugiej stronie tam są martwe ołówki. Te ciągle mają liście 
jakby nic się nie stało. Czy byliście kiedyś w Afryce kiedy, nadchodzi huragan, sosny po 
prostu znikają. Jeśli zobaczycie, gdy pokazuje wam owoce, nietknięte! Czy wiecie co to 
oznacza w prawdziwym sensie? Bezpieczeństwo żywieniowe. Koniec wojen, możemy 
zagwarantować, nie ważne co będzie się działo. To jest to co zrobiliśmy w Fukushimie. I 
widzieliście co się stało. Huligani z Belgi położyli na tym łapy, grożąc ludziom. Czy możesz 
otworzyć też dźwięk, proszę? Cofnij się o kilka obrazków. I otwórz dźwięk. Staram się wam 
dać zarys gdzie, gdzie są krawędzie tego czego możemy szukać. Pewnego rodzaju ochronna 
kopuła, dla... tego co daje nam plazma. Więc to co robię tutaj, to zacząłem z przodu domu i 
idę wzdłuż ścieżki. I możecie zobaczyć tutaj są kwiaty, wszystko jest wporządku. trochę 
splątane ale są wporządku. Piękne. Kwiaty, mamy kwiaty, mamy kwiaty. I tutaj jest koniec 
ścieżki. I to jest mniej więcej stan rzeczy. Więc możecie zobaczyć, że jest różnica. Czy to jest 
plazma? Na pewno są to inne wibracje. Stanę dokładnie w środku, na przeciwko domu. 
Powiedz cześć. "Cześć!" I tak to wygląda. (MK) Ale co jest interesujące tutaj. Jest to, że to 
jest 3 tygodnie po huraganie. Ale to się zaczęło 2 lata temu, kiedy Tom poprosił o pomoc, by 
pomóc wyspie. I odpowiedzieliśmy. I to jest podarunek, gdy robisz rzeczy w prawidłowy 
sposób. Wraca do Ciebie! To pokazuje, że nie ma nic złego ale nie dajcie się zatrzymać przez 
stan materii. Jeśli wiatry i wszystko inne, nie mogą spenetrować tarczy. Wiele razy oglądałem 
to setki razy, I raz powiedziałem do siebie "szkoda że mnie tam nie było, bo mógłbym 
zobaczyć jak konary odbjają się od tarczy na górze" Ponieważ jeśli ich nie ma na ziemi, 
musiały się odbić. [szczekanie] Czy możecie sobie wyobrazić, eeeee, jak dużo, ile, w pewien 
sposób, jeśli na to spojrzysz, starasz się uzyskać eeee to co nazywacie, obrotową karuzelę. Po 
prostu odrzuca Cię na zewnątrz, nieprawdaż? Zwłaszcza przy dużych prędkościach, gdy 
starasz się wskoczyć do niej, jest to niemożliwe. I wtedy stajesz się jak pocisk. Jak wiele 
pocisków odbiło się od tego miejsca? Ponieważ, domy poza tym kręgiem zniknęły. Myślę że 
byłaby to fantastyczna sprawa, aby siedzieć sobie w szopie, gdzieś tam. To co nazywamy, 
bezpiecznym schronieniem. I oglądać jak te drzewa i konary, odbijają się od tych pól. To 
stanie się z nami. Meteoryty nie mogą dostać się do środka, odbijają się. Jeśli konary i 
drzewa, przy prędkości 200 km/h lub 200mph nie mogł ysię przedostać, jak wydaje wam się, 
co mogło się przedostać? To musiałabyć fantastyczna zabawa dla zwierząt. Jak to wszystko 
odbija się od tego, czy możemy wejść do środka?! Ale najdziwniejszą rzeczą jest, że 
zwierzęta mogą się dostać do środka. Jestem pewien, że ptaki ciągle jedzą. Tak jak 
widzieliśmy z Alekz'em, kilka miesięcy temu, mówił że tak wiele ptaków tam przylatuje. My 
poprostu zapraszamy ptaki, zapraszamy życie, bo jest częścią ich siły. Eee.... Elementem 
zmieniającym grę, jest nasze własne zrozumienie, i nic innego. Jeszcze jakieś pytania? (RC) 
Tak, jestem pewny że jest, prawdopodobnie wiele pytań, panie Keshe. Ale mamy, Lukasa 
który miał podniesioną ręke i prosił o zadanie pytania. Helo Lukas, czy chciałbyś zacząć? (L) 
Mam nadzieję że mnie słychać. (RC) Tak, śmiało. (L) Hey, helo panie Keshe, tutaj Lukas z 
Czech. Mam pytanie o system kosmiczny. Jeśli rozumiem to poprawnie, mieliśmy problem z 
wodą w reaktorach. Więc, powiedzmy że dajemy CH3 GANS do wody. Jest tam blokada, 



więc plazma nie jest w stanie promieniować lub poszerzyć się z powodu wody. Czy mam 
rację? (MK) Nie zupełnie. Dokładnie odwrotnie. Powiedzmy że używasz suchego GANSu, 
nie używasz wody. Te suche GANSy... Pozwól że coś Ci wytłumaczę, może jesteście tak 
materialistyczni, że zrozumiecie na inny sposób. Wiecie... Ooh, moja herbata jest tutaj. 
Bardzo dziękuję. Moje gardło jest tak suche. Pozwólcie że wam wyjaśnie, może zrozumiecie. 
I myślę, że nie mogę tego zrobić w żaden inny sposób. Czy mogę podzielić ekran, proszę? 
Wiecie... yyyyymmm aby być bardzo poprawnym, przepraszam za to, to zajmuje czas. 
Zazwyczaj parę sekund. Straciłem to. Ok. Jest tutaj Odłożę to... gdzie jest mój kosz? Mój kosz 
jest tutaj. Straciłem inne kawałki. Kontrola zniknęła, zaraz ją jakoś znajdę. Spójrzcie na to. 
Idziecie i kupujecie drewno, ustawiacie je na stosie, nie ma nic oprócz drewna. Może nawet 
węgiel. Nic się z nim nie dzieje, zanim nie przyłożysz do niego zapałki. I wtedy to wszystko 
staje się energią. Nie ma już więcej węgla. Nie ma już drewna. Musisz dodać do niego zapłon, 
ogień. Macie te wszystkie GANSy, potrzebujesz przyłożyć do nich zapałkę, w formie energi 
plazmy, tak że zmienia się w plazmę. Ale tym razem, z powodu wymiaru i rotacji, staje się 
gwiazdą. Nie mogę już tego wytłumaczyć lepiej. Ale nie ma sensu żebym kładł wodę na górę 
tego, i mieć nadzieję że rozpali się ogień. Jeśli spojrzysz na to podobieństwo, w zasadzie w 
esencji, nie dosłownie. Woda tutaj jest częścią twojego problemu. Albo, czy możesz mieć 
wystarczająco ognia wystarczająco energi, tak że może przezwyciężyć wodę? Tak że twoja 
plazma, zamienia się w pola, nie w stan materii plazmy. Nie mogę tego łatwiej pokazać. 
Musicie dać temu zapłon, składacie to razem ale jakimś cudem nikt z was, i ciągle 
powtarzam, musicie zrobić tunel, irańczycy to zrobili. Ile razy to wkładacie, potrzebujemy 
reaktorów żeby to stworzyć. Nie znam innego języka. Myślę, że to najlepszy sposób bo 
jesteście tak mocno połączeni ze stanem materialnym, że może zrozumiecie to. Musicie 
włożyć w to energię, aby przemienić to w całkowitą plazmę. I co wtedy się dzieje!? 
Ponieważ, pierwszy stara się złapać następnego, tworzy dynamikę. To tworzy dynamikę i 
plazma zaczyna się ruszać. I kiedy ta plazma zaczyna się ruszać, zaczyna się ruszać, inne 
plazmy i gdy starają się znaleźć balans po raz trzeci, dają Ci kształt. Gdzie lecisz? Chciałem 
latać w tym roku. Wiesz, jeśli Ty to zrobisz. Ja zrobiłem to 10 lat temu. Dziękuję bardzo, 
rządzie irański i Szczęśliwego Nowergo Roku dla was wszystkich. Dla naukowców w Iranie, 
którzy pozwolili na to, by to się stało. Szanuję was i macie moje uznanie. Tak samo jak 
chińscy naukowcy którzy to robią. Tak samo, jak słyszeliśmy, że nadchodzi z Rosji. Musimy 
szanować naszych naukowców, w przeciwnym razie nie dokonają niczego. Jak widzieliście, 
oni dokonali jednego z najważniejszych odkryć w roku. Ten czas, jak powiedzieli mi, był dla 
terrorystów, aby móc terroryzować naukowców, aby coś im odebrać. My nie możemy... my 
musimy zrozumieć technologię. Nie możemy zawsze używać miedzianych płytek i plastiku, 
jak zwykle to robiliśmy. To nie jest pokaz mody, gdzie powtarzamy ten sam zestaw ubrań za 
każdym razem gdy wychodzisz. Odnośnie mody, to teraz szybko się zmienia, moda na długie 
włosy i stroje hipisów, to nie jest moda, to zrozumienie, jeśli ubiorę krótką sukienkę, piękno 
moich nóg, które pokażę, dadzą radość mężczyznom, kobietom, obojętnie komu. To jest to, 
co robisz, bo wszystko jest... Jeśli robisz to bez zrozumienia, co to znaczy, to szukasz czegoś, 
co dla ciebie... Nazbierałeś drewna, masz za dużą ilość paliwa w cylindrze, to nie dobrze, bo 
gdy włączasz maszynę, to zapłon nie za działa i nie odpalisz silnika, a silnik musi spalać 
paliwo i wtedy działa, nie da się zapalić ognia na grillu jeśli nie dasz drewna, co stworzy 
odpowiednie środowisko, wystarczy niewielka ilość aby zapalić. Tak samo jest z Plazmą, 
masz PPU, masz system MagGrav, nazbierałeś wiązkę drewna, ale jej nie podpaliłeś. Znajdź 
metodę jak to odpalić, odkryj jak uwolnić siebie, to zostaniesz gwiazdą. Ilu z was odkryło 
prawdziwe środowisko dla UFO, w jakimkolwiek filmie. Czy jest tam pokazana prawda? I 
spójrz pod spód, nawet pod strukturą ciała, zobaczysz światło, świecące pod spodem, istotą są 
trzy reaktory formacji gwiazdy. A na szczycie nie zobaczysz, bo odbija energię z powrotem. 
Znajdź 'majestatyczny', to wtedy dam Ci PPU na twoją odpowiedź, warunki kreacji. Jedno z 



centrów badań to wytworzyło i powiedzieli mi, chcieliśmy zobaczyć przepływ i chcieliśmy 
dać trochę pyłu, żeby zobaczyć jak się porusza, to przepływ pola magnetycznego, można to 
odczuć, twoja ręka znika w tym, gdy cofniesz pojawia się znowu. Jeśli zauważycie to, jak 
wiele rzeczy ukierunkowałem bardzo mocno na przestrzeń kosmiczną, w ostatnich 
tygodniach, bo jesteśmy tu, na progu tego. Wielu naukowców z KF osiągnęło to, musimy 
działać jako KF, jako siła Jednej Nacji. Jeśli ja to zrobię, a już to zrobiłem, to nie będziecie 
tego widzieć. Rozmawialiśmy z Rickiem wczoraj. Mówiliśmy o tym, że Rosja uruchomiła 
nowy system i mówię, że ten system to system KF. Oni mogą to robić, ale nie mogą odkryć 
istoty i tworzą własne twory, bo tego nie rozumieją, jak wam mówiłem. Czy jest reaktor 
Plazmowy z przodu, żeby radar nie mógł go wykryć? Tak to wygląda, oni wytworzyli taką 
temperaturę, nie mamy takiego metalu, który po wytworzeniu wysokiej temperatury, 
przetrwał by w 7 tys stopniach. Pomyślałem sobie, odnośnie tego co słyszałem, co Rick mi 
mówił, oni mówią jakie są spekulacje, czy reaktor działa? I to samo powiedzieli Irańczykom. 
Miałem piękny śmiech w irańskim nowym roku w restauracji. Jeśli wiesz coś odnośnie naszej 
kultury, tego jak myślimy i robimy, bo z tego wynika to czym jesteśmy. W kulturze irańskiej, 
jeśli dokądś idziesz, to nie używasz łyżeczki do cukru, używasz kostek cukru, i wiąże się to z 
mentalnością. Ponieważ w poprzednim wieku i wcześniej, gdy Brytyjczycy przywieźli cukier 
do Iranu, religijni ludzie chcieli go opodatkować, chcieli mieć możliwość przekupstwa, bo 
mają taki zwyczaj, ale Brytyjczycy nie chcieli im płacić, nie chcieli płacić łapówek, jak ludzie 
od cukru sobie tego życzyli, żeby móc kontrolować całość tego handlu. A więc religijni ludzie 
powiedzieli, że to jest brud. A jeśli nazwie się coś specjalnym słowem w języku Farsi, po 
arabsku, to nie można tego dotykać, bo tak zostało powiedziane. Tak samo jest z psem. Jeśli 
pies poliże twój talerz to masz go wyrzucić i psa też, albo masz to umyć w wodzie siedmioma 
rękami, zaczynając od palców, od kciuka do małego palca, co nazywają 'waja', więc jest to 7 
razy 7 razy 7, czyli około metra, metra sześciennego. Jeśli upuścisz talerz i pies go poliże, 
masz umyć go 7 razy, wtedy jest czysty i możesz na nim jeść. Więc gdy oni nadali nazwę 
cukrowi, co irańscy przyjaciele mogą wam powiedzieć, Irańczykom nie wolno było go 
dotykać, ale w końcu Brytyjczycy zrozumieli, że muszą zapłacić tym ludziom, bo w 
przeciwnym razie zostaną zablokowani i nie zarobią na nich pieniędzy. Więc, przygotowali 
się i poszli i zapłacili religijnym liderom, żeby sprawę uregulować. Teraz religijni liderzy 
otrzymali pieniądze jakie chcieli, i pozycję, jaką pragnęli, aby stać się bardziej wpływowymi, 
żeby robić co chcieli, więc brytyjscy agenci zapytali: "Co teraz, jak rozwiążemy ten 
problem?" Powiedzieliśmy im, żeby nie używali, bo jest brudny, ale jest to religijny brud, że 
nie jest to brud, który nazywamy... mamy na to nazwę w języku Farsi, oznacza to, że jest 
rosnący brud, oni stworzyli słowo do tego celu, że jest to 'religijny brud', zwany 
'majestatycznym'. Więc teraz mówili wszystkim, że cukier jest majestatyczny i nie można go 
dotykać, bo tak mówią liderzy religijni, więc jak można to ominąć? Więc znaleźli 
rozwiązanie. Cukier należy zanurzyć w szklance wody, albo herbacie, a potem pić, tak samo 
jak, gdy włożysz talerz do mycia, żeby zmyć brud. Teraz ludzie mogli mieć cukier, a 
Brytyjczycy mogli sprzedawać cukier w Iranie. Teraz ten zwyczaj pozostał w irańskiej 
kulturze i nikt nie wie jak się go pozbyć. Jak widzisz Irańczyka... Ty jak dostaniesz kostkę 
cukru to wrzucasz do herbaty i jesz, czy wypijesz. Irańczycy zwykle moczą cukier w wodzie, 
a potem wkładają do ust, bo jest już czysty, religijnie czysty. A my ciągle w ten sposób, wieki 
po tym, jak tamci zapłacili za to. Oni robią nam pranie mózgu, a my to akceptujemy, 
akceptujemy ich fałszywość, bo jest to dochodowe. To samo dotyczy tego rosyjskiego 
systemu kosmicznego, który nazywają: "niewykrywalny dla pocisków". Przed tym pociskiem 
jest KF nuklearny reaktor technologi Plazmy. Blokuje wszystko, nikt nie może go zobaczyć. 
Gdy rozmawiałem z Amerykanami na spotkaniu, i dałem im klucz do patentów KF i mówię, 
że to dlatego, że wasz kraj jest tak denerwujący, ponieważ, gdy tworzycie tarczę, to jest 
dokładnie, nawet liście się nie przedostają, bo blokuje wszystko. Teraz siedzimy w wielkiej 



sali, 200 stóp średnicy, metrów średnicy nawet 2 metry średnicy, widzimy skale tego. Więc 
teraz, nie można ludziom powiedzieć jak stosować napęd Plazmowy, który nie wytwarza 
żadnego ciepła, więc nie może być wykryty, i teraz tworzymy pomoc, stosując najpiękniejszą 
technologię, nie wiedząc jak głupi Rosjanie pracują. To bardzo proste, to system pocisków i 
jest tam umieszczony reaktor, jest nie do wykrycia, tak samo jak ukryta jest twoja Dusza. 
Sama się zakrywa. Ale potrzebny jest system napędowy, aby poruszał się do przodu. Obroty, 
w warunkach reaktora, kreują ruch, w kierunku ruchu siły w przód. Nie ma możliwości żeby 
został wykryty, ale jak mówią, kreuje coś czego nie słychać, kreuje pole magnetyczne, 
którego również nie widać, tak samo jak Duszy, ale jest. Napęd reaktora nie pochodzi ze 
spalania paliwa, ale z gwałtownego pozycjonowania się, które daje tobie ruch do przodu, 
względem przedniego reaktora. Rosjanie są bardzo zaawansowani w technologii Plazmy, a 
technologia należy do nas, do Keshe Foundation. Ale oni mówią, że to oni ją stworzyli, a to 
tworzy tak wielką temperaturę, jak w opowiadaniu i cukrze i wodzie, a melasa, o której 
mówimy jest brudna. Ponieważ oni nie rozumieją, ale my znamy technologię, wszyscy z was 
powinni to odgadnąć w momencie, gdy zobaczyliście ten artykuł. Czy możesz ten artykuł 
umieścić na stronie, proszę. Czy masz go? Muszę poszukać, daj mi chwilę. To jest najnowsza 
technologia kosmiczna. Nie da się jej wykryć, bo jest poza zasięgiem. Jeśli Rosjanie docisną 
trochę bardziej, to mogą przekroczyć prędkość światła. Powiem wam jedną rzecz. Gdy 
pojechałem do Iranu, człowiek, który przekonał mnie żebym pojechał do Iranu, on nie 
przekonywał mnie, on wyjaśnił mi, że tamto już się skończyło. On poznał moją wiedzę i 
zrozumienie, odnośnie technologii i był irańskim ambasadorem w Moskwie przez 8 lat. Moja 
technologia jest w całości w rękach Rosjan. (....) Patrząc kim on jest, on pojechał, aby zostać 
irańskim ambasadorem w Moskwie. On poprosił o jakiś dar, który mógłby ofiarować 
narodowi i otrzymał go zgodnie ze swoją wolą. Ja szanuję go, on jest jednym z czołowych 
naukowców z dziedziny nanotechnologii. Nie znam nikogo lepszego od niego, on ma pełne 
zrozumienie. Rosjanie mają zrozumienie, Irańczycy nie rozumieją tak bardzo jak Rosjanie, 
naukowy fundament dał podłoże rozwoju takiej technologii, to ich dziedzictwo. I jak 
mówiłem, technologia kosmiczna doszła do rządu chińskiego, jako narodu pokojowego. Ja 
zaangażowałem się w to osobiście w imię etosu. Dałem linka na czacie na Livesteam. Czy 
możesz go otworzyć? Nie mam pewności czy powinienem pokazywać ten link... Czy to jest 
sekret? To jest z CNBC, Hi Rick, to może być. Czy jesteś pewien, że tak może być? ... 
Wszystko jedno ... Zróbmy tak, nie pokazuj niczego, na wszelki wypadek, nie chcemy 
stwarzać problemów, I każdy może wejść na wiadomości CNBC i przeczytać. Tak jak 
mówiłem CNBC wiadomości, tam jest link. Mogę przeczytać część tego, to będzie... Nie 
jestem pewien.... OK, pokażę stronę... nie pokazuj niczego, tylko przeczytaj tak jak 
rozumiesz, nie czytaj tekstu, bo oni sami to mogą zrobić. W zasadzie to strona ta pokazuje... 
film o Wladimirze Putinie, omawiającego nowe technologie, gdzie mówi: zwiększyliśmy 
możliwości naszych sił zbrojnych i zrobili dużo w sensie umocnienia ich i mówił o nowym 
systemie, w którym nie ma ograniczeń odnośnie zasięgu. Może zaatakować każdy cel, czy to 
na północy, czy na biegunie południowym, i jest to potężna broń, na którą nie ma obronnych 
pocisków, które były by w stanie to powstrzymać i kontynuował mówiąc, że tworzą coraz 
więcej i Rosja posiada jeszcze inną broń i ta inna broń, to mała nuklearna siła, mała, 
zacytowałem, mała atomowa moc systemu energii, nuklearna siła systemu energii, i to on 
powiedział, nasze głowice nuklearne będą rozmieszczone na krążownikach przenoszących 
pociski, które mają zdolność uniknięcia przechwycenia. Widzieliśmy to na wyspach, 
widzieliśmy w reaktorach i mały nuklearny, jak powiedziano, system, który budują w Iranie, 
jest właściwie nuklearny, ale jest na promienie alfa, co jest promieniowaniem nuklearnym, co 
my już mamy i oni nie kłamią, oni to stworzyli, technologia Plazmy opiera sie na szybkim 
ruchu ze źródeł jądrowych, jest to bardzo efektywne i natychmiastowe. Teraz, gdy uczę was 
od strony materialnej, podmuch wiatru, jest tym samym, ale musisz mieć wiatr. Nie 



wyzwolisz ruchu, jeśli nie zastosujesz tu odpowiedniego ciśnienia, nie rozpalisz ognia, jeśli 
nie zrobisz tego właściwie, i właśnie tak jest, że najbardziej zaawansowana technologia, 
przed, którą Rosja ostrzega resztę świata, jest prostym reaktorem z Keshe Foundation, który 
jest Plazmą, a nie jak powiedział energią Plazmy. Jest w całości Plazmą, nie ma w nim 
materii, jest całkowicie kontrolowany przez pozycje grawitacyjno magnetyczne i ponieważ 
wytwarza pole, jak widzieliśmy na filmie, jaki miał tytuł... "Thomas Tom Salas" wytwarza 
tarcie zerowego czasu. Tutaj nie ma tarcia, a prędkość kreujesz tylko niewielką siłę z tyłu, i 
podróżujesz jak pióro na wietrze i jest nieocenzurowane, bo my to widzieliśmy jako 
zestawienie, to wszystko to część technologii KF. Eugen mówi, że to jest nieprawdopodobne, 
i nikt nikt inny nie ma takiej technologii na świecie. Oni w przyszłości mogą stworzyć coś 
takiego, ale do tego czasu nasi ludzie stworzą coś jeszcze nowszego. I to ciekawe, on chce 
złożyć zamówienie na nowy system, który jest nowym... To będzie innowacja i aktualnie... to 
jest jego piękno. Należy zrozumieć rosyjską mentalność, ja bardzo szanuję prezydenta Putina, 
zastraszanie nigdy nie działało, ale "żelazna pięść" zmuszała ludzi do robienia różnych 
rzeczy, bo gdy zastraszasz to dużo się dzieje, ale "żelazna pięść" to wszystko kończy, i nikt 
nie ma odwagi nic dotknąć, i ten system jest dokładnie taki jak w historii z cukrem i herbatą. 
Bo oni mówią coś, ty patrzysz i wyobrażasz sobie co to może być, ale w rzeczywistości jest to 
bardzo prosty reaktor i każdy może mieć go w domu, jeśli zrobisz dynamiczny system. Jakieś 
jeszcze pytania? Mr Keshe chcę zapytać o coś więcej, o zapłonie Plazmy, jeśli porównam to 
do twojego nuklearnego reaktora, czy są tam komponenty, które wziąłeś z detektora? Skąd? Z 
detektora. Oczywiście! Jest to w patencie, tam jest promieniowanie alfa, Czy... my... To jest 
ogólnie znane. Czyli my musimy znaleźć coś, co da zapłon... Nie, nie ma potrzeby! Cywile 
nie potrzebują, dam ci system o większej mocy, bardziej elastyczny i dynamiczniejszy, o 
większej możliwości sterowania, i to jest GANS i jest bezpieczny, w stu procentach 
bezpieczny. Jeśli to zrobisz tą metodą i zastosujesz to do reaktorów, jak 4 lata temu w San 
Sano, to nawet tym, którym udało się to stworzyć, zrozumieją działanie Plazmy. Jeśli 
rozumiesz, wspólne siły pól GANSów, jakie masz, to nie potrzebujesz materiałów 
nuklearnych. To dlatego poprowadziłem tą naukę w ten sposób, żeby każdy człowiek mógł 
tego użyć. Jest to proste. Jest efektywne i nie potrzebujesz mieć żadnych nuklearnych 
komponentów, które stanowiły by niebezpieczeństwo. Ja myślę, że nie powinniśmy używać 
nic radioaktywnego. Nie, nie, my stosujemy i stosowaliśmy w technologii kosmicznej, bo 
daje to nam dużą elastyczność, warunki gwałtownej Plazmy z wodorem, są bardzo piękne, w 
tych jednostkach Plazmy, jednostkach Plazmy GANSów. Musisz to zrozumieć, uczyłem tego 
jednego z Poszukiwaczy Wiedzy, dzisiaj rano, ale nie mógł zrozumieć: "ucz się kreacji 
ruchu". Rosjanie mówią: "po prostu, zbuduj system tak, aby stworzyć ruch wiatru, który 
wzniesie cały obiekt." To powinno być łatwe dla ciebie gdy zrozumiesz, dam ci wskazówkę, 
dam ci włącznik, ale go nie zobaczysz. Nawet jeśli stworzysz dynamiczny przepływ wiatru, 
że będziesz mógł tworzyć określony poziom absorpcji na nim, to możesz spowodować, że 
poleci każda materia. Tesla to zrozumiał, ale nie mógł tego dostarczyć. Tesla miał ich kilka, 
ale nie mógł zrozumieć skąd pochodzą. Rozmawiałem o tym z profesorem Mailsem, gdy 
spotkaliśmy się pewnego dnia. Chciałem wiedzieć, czy profesor Mails zrozumiał, czego Tesla 
nie rozumiał, Profesor Mails nigdy nie zrozumiał, powrotu pola, Tesla nigdy w pełni nie 
zrozumiał, ruchu do przodu grawitacji i magnetyzmu. Jeśli umieścisz magnetyczno-
grawitacyjne razem, w tym samym kierunku, nie otrzymasz zderzenia, pojawi się równowaga. 
Która jest stanem materii tej siły pola. Jeśli umieścisz dwa wodory, naprzeciw siebie, nie z 
balansują się nawzajem, równowaga grawitacji prowadzi do powstania stanu materii wodoru. 
W zależności od środowiskowych magnetyczno-grawitacyjnych sił pól, tak się dzieje na 
planecie Ziemi. W ten sposób tworzysz wodór w przestrzeni, aby otrzymać energię. Nie 
potrzebujemy systemu oddechowego w przestrzeni, ponieważ przekształcamy energię 
bezpośrednio w ciele. Stracimy nos, stracimy usta. Wyjaśniałem to w naukach w przeszłości. 



Ponieważ pole jest tak...... równe nam, tak że nie musimy go przepuszczać przez płuca, aby je 
przekonwertować, przekonwertowujemy je przez przestrzeń ciała człowieka. Stracimy 
większość naszych narządów w kosmosie. Największym problemem dla tych ludzi, którzy 
opuścili ziemię, wracając z DNA planety. jest przekonwertowanie do ludzkiego ciała. Musisz 
zrozumieć, ty... ... ludzie, których widzimy, którzy nie pochodzą z tej planety, jedzą przed 
nami, pachną, oddychają przed nami. Ale w środku nie istnieje taki system. Opracowali 
system, aby wyglądał jak człowiek, ale w środku nie posiadają takiego systemu. To jest 
mirażem. Dla człowieka, który powróci z kosmosu, jest to ogromnym problemem. Jest to 
niewłaściwe umieszczenie tego,... co nazywam środowiskiem, ponieważ w kosmosie tracisz 
usta, wszystko, czego nie potrzebujesz, ponieważ wszystko jest inne. A potem wracasz tutaj, 
musisz stać się... i mówić, i żyć tak samo tak jak to, robiłeś wcześniej, a tego tam nie ma, 
musisz się do tego przyzwyczaić. To będzie jeden z największych... Wiesz, masz te komory 
dekompresyjne, kiedy wchodzisz do oceanu, wyciągają cię i zostawiają cię w kompresji. Dla 
wielu ludzi tego rodzaju warunki, są potrzebne aby się dostosować aby zrozumieć, że to mój 
nos, to jest to co mam. W większości przypadków, gdy konwertujesz się do środowiska, 
warunków przechodzisz przez tą przemianę. Kiedy otrzymujesz,.... jest to dosłownie 
warunkiem Duszy. Mówiłem to, że wielu było ludzi ..., zrozumieliście mnie. Kiedy przyjąłem 
misję, aby robić to, co robię, kiedy otrzymałem nową Duszę, moje ciało było mi obce, to było 
pierwsze, co mnie przeraziło. Dusza wyższego rzędu, ...ale fizyczność człowieka, widziałem 
palce, ale to było przerażające, to nie jest moje, ale muszę się do tego przyzwyczaić. Za 
drugim razem, gdy otrzymałem najwyższy rozkaz duszy, Wiedziałem, to było przerażające, 
ale wiedziałem, że istnieje ku temu powód. Otrzymałem to, co chciałem. To dlatego, kiedy 
nauczam, a kiedy jestem człowiekiem, to są dwie różne Dusze, ale w pewnym sensie, obie 
schodzą się, tak że rozumiem fizyczność, myślę, i mówię językiem człowieka. Jest to 
absolutnie torturą aby zmienić się w w nowy wymiar fizyczności, przez wiele dni czujesz 
to...., znam to..., ale to nie moje, ale muszę się do tego przyzwyczaić, bo... okej, nazywa się 
kubkiem. Nawet mój system oddechowy jest inny. Kiedy umrę, otworzycie moje ciało, 
zobaczycie coś bardzo dziwnego innego niż u innych. W gardle, kiedy schodzisz w dół, jest 
komora, która nie jest normalna. Mała komora, przed płucami, cała konwersja tam zachodzi 
... Ponieważ konwersja jest bardzo trudna będzie to jednym z największych problemów 
ludzkości, powrócić, aby być w konwersji tego wymiaru. Musisz zrozumieć wkrótce ci z was, 
udających się do wymiaru kosmosu, widzisz prawdziwą duszę. Ponieważ jest to jedyna rzecz, 
którą wpompowujesz w dusze, nie fizyczność. Więc co się stało z fizycznością? Wiatr 
przechodzi, nic nie może jej dotknąć. Ci z was, którzy otrzymali warunek elewacji duszy, jeśli 
to jest twoje, wiesz o tym, ale jeśli jest z tego, co zostało zrobione, poczujesz tę dziwną rzecz, 
ciało nie należy do mnie. Muszę się do niego dopasować. Przeszedłem przez ten cykl dwa 
razy. I jest on absolutnie... konwersja do ludzkiego ciała, jest przerażająca. Naucz się 
pracować wewnątrz wymiarów. Pracuję, uczę wszystkiego, co musi być znane jako 
człowieka, ale rozumiem wymiar całości, i ty musisz zacząć rozumieć wymiar całości. Wtedy 
możesz... Pracujesz w polu, w plazmie wszechświata, nie w sposób jak to stworzysz, czy 
będzie to plazmowe, czy też będzie to energia jądrowa, cokolwiek. Zrozum całość, ...polecisz 
w dowolny wymiar wszechświata. Zrozum, jak idziesz spać, śnisz i widzisz wszystko, a po 
przebudzeniu nie możesz tego zobaczyć, ale matka umarła, ale w nocy mogę. Jak to jest 
możliwe? Czy mogę... Kiedy idę ulicą, być z moją matką i rozumieć, to czego ona chce. 
Możemy to zrobić, ale mamy filtry, tak jak koleś powiedział... Czy to jest miedziana płytka, 
to dlaczego ona tam jest? Czy w płytce miedzianej istnieje rezystancja pól lub filtrowanie? 
Zamiast miedzianej wody , miedź. Tak więc wszystko, powyżej niej , może przez nią przejść. 
Popycham cię do granic możliwości tak że otworzysz oczy i przejmiesz je a następnie 
osiągamy pokój na świecie. Ponieważ człowiek musi zaakceptować to w swojej własnej 
strukturze DNA. I wtedy, poprzez jego RNA dostarczymy to. I to jest to, co powiedziałem na 



początku, możemy cię zmusić, rozbroić cię, ale jeśli nie możemy zmienić tego, w kosmosie 
znajdziesz inne narzędzie do zabijania, aby coś zrobić. To ty musisz zmienić to DNA w jego 
pierwotny stan RNA, gdzie biorę, kiedy potrzebuję. Z płytą jest tak samo, zależy jaką muzykę 
na niej umieścisz. Jakieś inne pytanie? (AZ) Panie Keshe, czy mógłbyś, proszę, wyjaśnić 
kiedy powiedziałeś: kiedy wrócisz do swojego ciała, czułeś to okropnie, jak to się odczuwa? 
To znaczy, co to było... (MK)Nie wracasz do twojego ciała- NIE - nie wracasz do niego jest 
to ze stanu otrzymywania. ...bardzo podobnie jak... Wiesz, kiedy wyjaśniłem, że masz 
słabszą... ... plazmę i silniejszą plazmę, jako lekarz robisz to, umieszczając podwójną siłę do 
kolejnej... pojedynczej siły, a potem ruszasz wewnątrz, i inne staje się drugim. Otrzymujesz 
wymiar pól wyższego rzędu, a twoja dusza w pewien sposób, dojrzewa. Do tego poziomu. 
Oto co powiedziałem, jeśli rozumiesz, o członkach Rady Wszechświata, i to samo, z 
członkami Rady Ziemi. Dajemy im wyższą siłą, aby ich dusza, otrzymała wyższą siłę. W 
wymiarze kreacji nie chodzi o to, że dusza się zmienia. Ale kiedy otrzymacie nową elewację, 
nową duszę, twoje ciało to odczuwa, ty istniejesz. Teraz pracowałeś w wodzie, teraz musisz 
pracować w gazie. Poczujesz że upadasz, ale ale faktycznie lecisz. Masz ten sam samolot, 
jadący po niewłaściwej drodze. a teraz nagle musisz zaufać że jest w powietrzu, wciąż działa, 
a ja wciąż latam. Jestem posłańcem, ale przez duszę człowieka, a nie fizyczność człowieka. I 
muszę uczyć abyście się stali Oto, co robimy. Oświecamy, dajemy z naszej duszy do waszych 
dusz. Niesiemy tak wiele że nawet ryba otrzymuje to, co mamy. Ale jak zawsze mówiłem, 
człowiek akceptuje to, zgodnie z jego dojrzałością. A ci, których widzimy,... potrzebujecie 
warunek dla transmisji lub pośredników, albo jak nazywasz ich profetami, czy cokolwiek 
innego teraz jest jeden, są to wszyscy Poszukiwacze Wiedzy To samo dotyczy wymiaru 
zwierząt? . Zobaczycie. Ale to jest... zrozumienie tego, co jest bardzo trudne dla ludzkości, 
ponieważ tak bardzo przywykliście do fizyczności, że odpuszczenie jej jest bardzo ciężkie. 
Nie wiem, miałem... ktoś przysłał mi wiadomość, albo... gdzieś to czytałem , w jednej z 
komunikacji, ... jest to jedna z naszych, jak to nazywacie, fabryk, wiecie, opublikowali dzisiaj 
dokument, że viagra jest skuteczna, zmniejsza raka o 50%. To jest naukowy dokument, lub 
czymkolwiek to jest, obecnie publikowany, powiedziałem: oczywiście że to robi ponieważ 
cynk, który jest głównym składnikiem Viagry, jednym z głównych jej składników , jak 
wiemy, cynk dotyka duszy, cynk dotyka emocji, więc, zwiększając, próbując zwiększyć 
emocje, z jakimkolwiek podekscytowaniem które, przychodzi z tym dotyka to poziomu 
emocjonalnego, który przekształca się w stan GANSu a więc, jeśli emocja jest 
usatysfakcjonowana, rak znika, tak więc... teraz mamy dowód naukowy, że, to co mówimy, 
jest poprawne i możemy to pokazać. Ponieważ cynk jest jej składnikiem, który zaspokaja 
emocje człowieka, który sam się anuluje. Chcę zachorować na raka, ponieważ mam problem 
z moim synem. Ale teraz, gdy otrzymuję energię, poziomu, elewacji mojej duszy, 
zrozumienia, Nie mam tego problemu z moim synem. Rozumiem, że to mój problem, nie 
mojego syna, jakkolwiek. Więc..., nie ma potrzeby, bym dał sobie powtórnego/drugiego raka. 
Więc Viagra działa w przypadkach rakowych, teraz możemy to certyfikować. jakieś inne 
pytanie... mamy już prawie 3,5 godziny... (RK) Tak i mamy... A... Cóż, moglibyśmy wziąć 
jeszcze jedno pytanie i... jak... jest podniesiona ręka... (MK) Obiecaliśmy Rumunom, aby 
przeczytali... (RK) Tak, chciałem o tym wspomnieć (MK) Rada Wszechświata,... Komunikat 
Rady Ziemi po rumuńsku ja się żegnam, jak zazwyczaj jak teraz... jak wyjaśniłem to, aby to 
osiągnąć, na wczorajszym spotkaniu. Mamy tak wiele... nagrań wstępnych, że od teraz 
możemy grać różne... różne z nich. Kiedy się żegnamy tak że mogą nas wprowadzić w rozwój 
przez który przeszliśmy. (RK) Czy powinniśmy ponownie zagrać wideo Rady Wszechświata? 
Aby także przejść przez nie. (MK) Po tym jak się pożegnamy, dlaczego nie. Pozwól 
członkom Rady Wszechświata w języku rumuńskim, jeśli jest dostępna, ona jest żoną członka 
Rady Wszechświata w języku rumuńskim, jak przypuszczam. Czy mam rację lub... (RK) żona 
naszego projektanta Mario. (MK) Marius tak. (RK) A jej imię to Mahala, Myślę, że to sposób, 



w jaki może być ono przeczytane., ale, być może, muszę wprowadzić tu korektę. Czy 
zechciałbyś wziąć najpierw jeszcze jedno pytanie? szybkie pytanie. (MK) Tak, proszę. (RK) 
OK. Like? Czy chcesz kontynuować swoje pytanie? Och... w rzeczywistości odpowiedź 
została już dana słuchałem... (RK) Aha... (Like) Tak, dziękuję bardzo! Bardzo dobrze 
dziękuję za dobre słuchanie! Odpowiedzi na wiele pytań są dawane, gdy ludzie je zadają, jak 
zauważyłem. Przy okazji, panie Keshe, pochodzę z Nigerii i podoba mi się to, co robi Alex. 
Mieszkam w Kalifornii. Myślę, że wrócę, tam odwiedzę go żeby mu pomóc. (MK) A..., 
skontaktuj się z Alexem. Myślę, że siedzi, rozmyślając, gdzieś w samochodzie, na farmie. 
(MK) A... Tak, tak... (RK) Moczy się w basenie, po ciężkiej pracy na farmie. (MK) jest tu 
możesz z nim porozmawiać. Alex, jesteś tam? (FM) Był tu wcześniej. (MK) Och, słyszał jego 
imię i zniknął, albo wrócił do centrum handlowego, gdzieś. Pracuje bardzo ciężko, aby 
pokazać produkty Fundacji Keshe, w ich rolnictwie. Właśnie to robi... (MK) Jesteśmy bliscy 
rozpoczęcia produkcji, kupieniu ziemi w Nigerii, aby zbudować tam pierwszą fabrykę. Jest to 
negocjowane tam, i jest to po prostu jak to nazywasz strukturą ludzką aby tego dokonała. 
Erm... proszę. Zrozum, że jesteśmy tutaj, aby się zmienić polepszyć ludzkości i ..., ci z was, 
którzy rozumieją, co się zaraz wydarzy spróbujcie nauczyć tego innych bardzo szybko, bo 
będzie faza, że nie będziemy w stanie nadrobić ze zmianami, które nadejdą. A... Nadal mamy 
dużo do zrobienia... i ... ci z was, którzy rozumieją, mieliśmy wiele pytań dotyczących 
monety: Może kupić nas dwóch lub trzech lub czterech? Tak, może stu was kupić ją łącznie. 
monety są wewnętrzną strukturą Fundacji Keshe. Nie wprowadzimy ich na otwarty rynek, 
ponieważ pozostają jako część tego, staną się walutą przyszłości, w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy, kiedy to... przejdziemy do fazy przejścia i ....potem, ... jej wartość jest zupełnie inna 
i... jak już powiedziałem, przeznaczyliśmy... ... ograniczoną liczbą i w nadchodzącym czasie, 
przydzieliliśmy bloki, w blokach, rządom, Z 1 miliona bloków zostanie przekazana rządom. 
A... jest ku temu powód: Staje się częścią Rezerwą Keshe National Międzynarodową walutą 
rezerwy dla rządów. A to daje bezpieczeństwo narodom, aby je przekonwertować i używać. 
(RK) Jeszcze jedno szybkie pytanie z Livestreama, panie Keshe. Sylvanus.... W jakimś 
sposobie możemy rozważyć, że dusza fizyczności na tej planecie, zaczyna się od pierwszego 
atomu wodoru? (MK) Zaczyna się od pierwszego Neutrona, ponieważ...... wielkość neutronu 
na tej planecie i w układzie słonecznym i większość galaktyk, jest dyktowany, przez centralną 
siłę pola... jak to nazywamy... centralnej linii wszechświata. To jest to, co stworzyliśmy w 
minimalnym wymiarze. W danej strukturze ma tą pojemność rozmiar, wielkości, ten wymiar. 
I zależy od tego, gdzie jesteś, jak blisko jesteś centrum, ten wymiar się zmienia. (RK) 
Dziękuję. Tak. (MK) Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień Mówię do widzenia i zostawiamy 
was. I... możesz puścić ... wybrać wideo, które lubisz. Z monetą, chińską wersję. I ci z was 
którzy chcą zobaczyć inną wersję monety w waszych językach, proszę przetłumaczcie i 
wyślijcie to do webmasterów. Zostanie to odpowiednio dostosowane i w różnych czasach 
zostanie pokazane. Bardzo dziękuję. (RK) OK, dziękuję, panie Keshe! O.K. Czy mamy już 
Mariousa i Mahalę gotowych do czytania? (Mahala) Hallo, słyszysz mnie? (RC) Tak sprawdź 
swój mikrofon, dostajemy jakieś sprzężenie zwrotne. Musisz ściszyć głośniki, Musisz ściszyć 
głośniki. abyśmy nie dostawali sprzężenia zwrotnego , kiedy mówisz. (Mahala) OK (Marious) 
Czy teraz jest lepiej? Halo? (RK) Tak, teraz jest znacznie lepiej. Dziękuję Ci! Tak, teraz jest 
bardzo czysto. Jesteśmy gotowi aby zacząć. Czy jesteś... jesteś gotowy? Tak? (Mahala) OK 
tak. (RK) Okay, proszę bardzo. (Mahala)......... (FM) Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj !, czekaj !, 
czekaj !, czekaj... (MK) Halo? Możesz poczekać? Cześć? Halo. Halo. Możesz przestać? 
Proszę zatrzymaj się. Musimy .... Halo , Halo, Halo czy ktoś może ją zatrzymać (RC) Panie 
Keshe nie słyszą nas ponieważ prosiłem ich aby wyłączyli głośniki (RC )Może teraz teraz bas 
słyszą... musimy pokazać dokument (FM) Tak , tak (MK) Tak (MK) Proszę abyś czytała 
zgodnie z dokumentem jak jest pokazywany. Czytaj po woli nie ekscytuj się, proszę czytaj w 
spokoju to jest wiadomość pokoju, i przeczytaj ze ją spokojem nie przelatuj przez nią 



nerwową, proszę uspokój się i przeczytaj to z przyjemnością. (SK) .... Nie jest użyteczny. 
(SCH) Marious jeśli możesz podzielić PDF który przygotowałeś jeśli możesz wybrac podziel 
ekran, wybierz PDF (M)OK To znaczy że ktoś inny musi podzielić ekran. Koniec 
tłumaczenia. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


