
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
15 minut 51 sek. (RC) Witam wszystkich na 223 Warsztatach Poszukiwaczy Wiedzy w 
czwartek, 10 maja 2018. Jestem dzisiejszym gospodarzem, Rick Crammond i po raz kolejny 
dołączy do nas Pan Mehran Keshe, z Instytutu Kosmicznego Fundacji Keshe, który wydaje 
mi się, że jest gotowy żeby zacząć dzisiejsze przedstawienie. Helo Panie Keshe. Czy jest Pan 
tam? (MK) Tak, dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek słuchasz tych 
cotygodniowych nauczań. Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy przyjęły różne drogi w różnych 
rejonach świata, i na tak wiele sposobów, w trakcie naszych nauczań, dajemy tak wiele 
przekazów wiedzy i zrozumienia, i każdy z nas bierze z tego to co jest w stanie zrozumieć i 
rozwinąć. Następny tydzień jest tygodniem w którym kończy się miesiąc od kiedy 
poprosiliśmy Poszukiwacze Wiedzy o budowanie systemów kosmicznych. Tak że możemy 
zobaczyć który, kto, może być w stanie zrozumieć więcej, tak że może podzielić się wiedzą z 
innymi. Więc w następny czwartek postaramy się zapytać was wszystkich, którzy 
przetestowali, spróbowali, wszystkiego związanego z rozwojem kosmicznym, ruchem, energii 
ruchu, abyście podzielili się tym z nami. Nie ważne jak duży czy mały jest system, to 
dzielenie się wiedzą przynosi nowy etos w pracy świata naukowego. To znaczy że dzielimy 
się bezwarunkowo. Dla nas może to być nic takiego, może nam się wydawać, że to co 
zrobiliśmy jest nie ważne, ale może to oświecić czyjś nurt wiedzy tak, że mogą oni dodać 
większy wymiar do wiedzy Ludzkości o kosmosie. Obecnie ma miejsce duży postęp. Tak jak 
mówiłem wcześniej, włożyłem cały swój wysiłek aby wspierać Chiński program kosmiczny. 
I..... miejmy nadzieję, że w nadchodzących tygodniach będziemy w stanie pokazać więcej, co 
można zrobić i co zostało osiągnięte. To jest totalny, całościowy system kosmiczny. Nigdy 
nie został rozwinięty, nigdy nie był pokazany, i będzie to jeden z najbardziej 
zaawansowanych systemów. Oczekujemy że osiągniemy wzniesienie i ruch w bardzo 
gwałtowny sposób, bardzo podobnie do irańskiego systemu. Dziękuje chińskiemu zespołowi, 
który pracuje ze mną, bardzo ciężko. Powinniśmy być w stanie złożyć wszystko razem w 
nadchodzących tygodniach, maksymalnie 3 tygodni i wtedy przy współpracy z chińskim 
rządem, by być w stanie testować w bezpiecznym środowisku we współpracy ze wszystkimi 
siłami Chin. Dziękuję całemu rządowi Chińskiemu, którego oficjele i ludzie w tle akomodują 
taki test i taki rozwój dla Ludzkości. Żaden Naród nie może być obsługiwany lepiej niż Jeden 
Naród, którym jesteśmy my wszyscy. I w tym procesie, my wszyscy będziemy czerpać 
korzyści z nowych rozwiązań. Są nowe technologie, nowe zrozumienia, które zostały oddane 
społeczności chińskiej dla rozwoju tej technologii. Trzymamy to osobno, ze względów 
bezpieczeństwa i zrozumienia, że gdy będzie w pełni rozwinięta, zostanie wypuszczona. 
Wiele, wiele, części patentu, które nigdy nie zostały zrozumiane, lub ludzie nie mogli ich 
połączyć, zostały wydane w detalach chińskim naukowcom. Bez cienia wątpliwości, to 
zmieni kurs Ludzkości. Pokażemy inny wymiar, nie jako militaria, ale jako sposób na podróże 
kosmiczne. To daje nam nowy wymiar, to da nam nowe zrozumienie. Ten proces, który jest 
bardzo szczegółowy, nikt nigdy nie zbudował takiego systemu, a jest on i będzie on 
połączeniem wzniesienia, ruchu i kontroli, wyprodukowanych materiałów, systemów 
zdrowotnych, wszystko zintegrowane w jeden statek kosmiczny. Jak już powiedziałem, 
pracujemy jako zespół składający się z grupy chińskich i uda się nam! Bez cienia wątpliwości 
będzie to prezent dla prezydenta Xi (Chin). Tak że poprzez rozwój tej technologi 
wyegzekwujemy Pokój, poprzez zrozumienie władzy finansowej i ekonomicznej narodu. Nie 
mamy nic do ukrycia, ale w tym procesie, chiński system, chiński system kosmiczny, jest tak 
wszechstronny, że zaszokuje świat nauki, w każdym jego aspekcie. Wielu z was będzie 
zszokowanych tym co zobaczycie i będzie to przeniesie nauki technologi kosmicznej o 200-
300 lat do przodu. To jest decyzja jaką podjąłem w odniesieniu do tego co dzieje się na całym 
świecie, dosłownie rozwinięcie technologi kosmicznej do takiego poziomu, że zrobi z każdą 
maszynę, każdy samolot, przestarzały jak za pociągnięciem mojego długopisu. To jest moja 



decyzja i zdecydowałem się to zrobić, i pokażemy moc nowej technologii kosmicznej. 
Możemy, wylądujemy, opracujemy, a będzie to opracowane w taki sposób, że wiele 
systemów będzie wypuszczonych w tym samym czasie na przestrzeni tej planety, przez rząd 
chiński. Zaangażowałem się i swoją Fundację i jej pokojową pracę w naród chiński, i stoję za 
tym murem. W zrozumieniu nowej technologii kosmicznej i tego co zaraz osiągniemy, 
musimy zrozumieć nową naukę, nowy etos, nowe sposoby. Jednym z największych 
problemów dla nowych odkryć będzie czas i przestrzeń. Było wiele dyskusji w świecie nauki, 
o tym czym jest czas i czym jest przestrzeń. I czy możemy zmienić przestrzeń poprzez czas, 
lub czy efekt czasu może przyprowadzić nowy wymiar przestrzeni do nas. Na tak wiele 
sposobów, czas i przestrzeń nie istnieją. Czas i przestrzeń istnieją tylko w odniesieniu do tego 
co nazywamy gradientem. Deprecjacja, strata energii, lub czas straty Energi tak jak 
zdefiniowaliśmy to wcześniej. Ale czy czas istnieje w świecie Wszechświata? Nie! Nigdy nie 
istniał i nie istnieje. Początek i koniec są w tym samym czasie. Strukturą jest proces powrotu 
do źródła/początku. Gdy jeden traci lub redukuje jedną siłę tworzy przestrzeń, i razem z tym 
tworzy czas. Czas nie istnieje w królestwie Kreacji, ponieważ wszystko jest jakim jest, i nie 
ma więcej lub mniej. Czas dla człowieka stał się wymiarem egzystencji. Kiedy Człowiek 
otworzy nowy wymiar w kosmosie tak jak to robimy, dojdziemy do zrozumienia, że nie ma 
limitu czasu. Możemy przekroczyć granice Wszechświata, w czasie zero, jeśli zrozumiemy 
proces kreacji, i to jest coś nad czym główkuje człowiek. Nie może zrozumieć, to że możesz 
zmienić wymiary egzystencji poprzez siłę pól, a nie poprzez stratę siły. To jest to co 
zdeterminowało życie człowieka, i długość (trwania) Człowieka na tej planecie lub poza nią. 
Gdy osiągasz wymiar Duszy Człowieka, to nie będzie istniało jako że Dusza podróżuje lub 
osiąga punkt swojej, tego co nazywamy, punktem krytycznym, w punkcie odejścia od ciała 
człowieka. Możemy dodać do niego, lub możemy z niego zabrać, jeśli potrzebuje dawać, aby 
otrzymać więcej, by elewować siebie samego. Ale w tym samym czasie, nie ma ono czasu. W 
punkcie separacji od fizyczności ciała człowieka, dla Duszy Człowieka, czas się zatrzymuje, 
ponieważ dołącza ona poprzez wymiar egzystencji Wszechświata, który nie ma czasu ani 
wymiaru. To staje się ważne dla naszych podróży kosmicznych w krótkim czasie, w 
natychmiastowy sposób, jak podróżować przez bezkres Wszechświata, gdy nie ma czasu i 
przestrzeni. Nie ma wymiaru. Ale w pewnym sensie, widzimy Wszechświat okiem człowieka 
i wszystko w nim jest fizyczne, są w nim galaktyki które obserwujemy, są chmury, są ludzkie 
istoty, są inne jednostki, które obserwujemy i przypisujemy temu czas, 40 lat, 60 lat, 100 lat, 
1000 lat świetlnych. To jest w wymiarze egzystencji obserwacji zrozumienia człowieka. Z 
(punktu widzenia) innej siły wymiarów, nie ma to znaczenia. To jest jak życie motyla, tylko 
jeden dzień, jeśli chcesz to rozważyć w ten sposób. To co nazywasz miliardami lat, dla tego 
czy tamtego, jest dosłownie w punkcie początku Kreacji. Wtedy rozumiemy. Dla człowieka, 
by był w stanie tworzyć i egzystować we wszystkich wymiarach Wszechświata, musi on 
zrozumieć esencję kreacji, esencję zrozumienia, co czyni kreację jednostki i co czyni ją 
<????>. Przepraszam, ktoś ma otwarty mikrofon. Musimy zrozumieć, że wymiar egzystencji 
należy do jednej rzeczy, a jest nią Kreator. Gdy Człowiek osiągnie lot, i gdy zrozumie on 
obsługę i proces rozwoju pól i konwersji pól w inne pola, osiągnie i opracuje nowe Plazmy, 
niekoniecznie w stanie materii, wtedy Człowiek szybko stanie się bardzo dojrzały w 
zrozumieniu reszty procesu. W tej chwili z GANSami i innymi rzeczami, które pokazaliśmy, i 
które są pokazywane w centrach badawczych Fundacji Keshe, konwertujemy energie Plazmy 
do stanu materii. Ale dojrzałość nadjedzie gdy Człowiek będzie w stanie konwertować 
Plazmę w inną Plazmę, lub poprzez konwersję Plazmy osiągnie punkt Kreacji. Co to oznacza? 
To elewacja Duszy Człowieka do wyższego wymiaru. I jeśli jednego dnia zrozumiemy ten 
proces, wtedy Człowiek może elewować swoją Duszę do Duszy Kreatora, aby być w 
kontakcie z nim, by być jego częścią, ale nie żeby kiedykolwiek się (nim) stać. Ci którzy 
rozumieją słowa mądrości, rozumieją co to znaczy. Więc w rzeczywistości dla nas, jako dla 



ludzkich istot w wymiarze fizyczności nas samych, teraz gdy zabieramy samych siebie w 
przestrzeń kosmiczną, dowiadujemy się że to fizyczne ciało człowieka jest niczym innym jak 
fatamorganą. Nie ma egzystencji, nie ma namacalności, nie ma wymiaru ani czasu. Ponieważ 
gdy już stworzymy systemy, które są silniejsze niż to co znamy, rozpuszczamy się w nich, 
stajemy się ich częścią. Przeczytaj moje publikacje, przeczytaj moje książki, gdzie Napisałem 
o technologii rozpuszczania Plazmy. Może teraz jesteś w stanie zrozumieć więcej. 
Międzyatomowa fuzja jest tym co nazywamy rozpuszczaniem Plazm. Kiedy rozpuszczasz, 
kiedy przychodzi silniejsza moc namacalność egzystencji nic nie oznacza, staje się 
niewidzialna. To jest tak jakbyś miał kostkę cukru i wrzucasz ją do wrzącej, gorącej wody. 
Namacalność znika, ale esencja cukru jego słodkość jest zawarta w wodzie. To jest to co 
człowiek będzie w stanie pojąć. Człowiek w pierwszych systemach lotniczych straci swoją 
namacalność, sposób w jaki widzimy, sposób w jaki absorbujemy. Ale w tym samym czasie, 
jeśli pozwolisz wodzie ponownie wyschnąć i wyparować, odzyskasz kryształki cukru. Nie 
koniecznie kształt jaki chcesz, ale ciągle możesz ukształtować go w sposób w jaki chcesz. 
Jeśli na początku był kostką, teraz gdy go wysuszasz, pozwalasz mu nabrać kształt tego co 
sobie życzysz. To będzie esencją kreacji człowieka w nowych wymiarach. Wielu z was 
oczekuje podróżowania w kosmosie z tą samą fizycznością, którą macie, ale dowiecie się że 
ta fatamorgana myślenia stanie się kolejnym fałszywym zrozumieniem człowieka w 
wymiarze Kreacji. Wymiar reaktorów, wymiar kosmosu jest dużo bardziej potężny, tak że 
żeby były one w stanie osiągnąć swój cel, fizyczność człowieka staje się tym cukrem. Siły są 
tak ogromne, że rozpuszczają fizyczność Człowieka w wymiarze w jakim jest. I wtedy w 
punkcie docelowym, tak samo jak wyparowywanie wody, jej wysychanie, by znalazła nowy 
wymiar w krysztale, jako cukier, sposób w jaki jest w pozycji i warunku który został 
zastosowany w stosunku do niego, wtedy zrozumiesz nowe cechy i nowe wymiary. Jest 
ogromne pytanie: Jak zawsze widzimy to co nazywamy ludzi z zewnętrznego wymiaru, w 
wizualności nas samych na tej planecie? Ponieważ oni robią to samo, w esencji, w swoim 
statku są tą kostką cukru, który się rozpuścił ale istnieje. W wyglądzie dla człowieka, 
warunkujemy ich do warunku atmosferycznego tej planety, i siły pól tej planety, więc 
przyjmują najbliższy człowiekowi kształt tak że człowiek może się odnieść do i zrozumieć ich 
egzystencję. Tak też będzie z człowiekiem. W nadchodzącym czasie, wielu z was, gdy 
eksperymentujecie, dowiecie się że ciągle posiadacie fizyczność człowieka kiedy 
podróżujecie w kosmosie, ale w niej nie masz fizyczności ale namacalność esencji Duszy 
Człowieka. Jako że fizyczność jest wyżej niż początkowa siła nie może istnieć jako że 
wybiega poza energię i siłę pól jednostki Człowieka w ciele ludzkim. Będzie dużo nowego 
zrozumienia. Będzie potrzeba dla nowego Etosu. W tym jak radzimy sobie w tych warunkach. 
Byliśmy miłosierni pokazując złapanego drona, następnym razem nie będzie pokazany. 
Ponieważ poprzez nasycanie stanie się rozpuszczony w tych warunkach. Jako że nie ma 
Duszy, nie może tego zreplikować. W taki sposób, od tego momentu będziemy wprowadzać 
w życie Pokój na tej planecie. Kiedy człowiek nie ma narzędzi do zabijania, człowiek nie 
może zabić. To jest narzędzie i jeden z powodów dla którego przyspieszamy nowy proces 
rozwoju reaktorów kosmicznych, najnowszych statków kosmicznych. Tak że duża ich ilość 
może być rozwinięta, tak że nie będzie istnieć żadne, pojedyncze narzędzie zbrodni by coś 
wskórać. To jest moja odpowiedź dla tych którzy, ogłaszają nową wojnę. Teraz nową wojną 
Fundacji Keshe jest totalne rozbrojenie. Absolutne rozbrojenie. Sposób w jaki widzieliśmy 
jak cukier rozpuszcza się w stanie materii, w tej gorącej wodzie, tak samo robią samoloty i 
statki, w wysokiej ilości wypuszczonej i kontrolowanej Plazmy. Ale jako że Dusza Człowieka 
ma kontrolę nad fizycznością człowieka, człowiek może ponownie się zamanifestować. Broń, 
kule i statki nie mają Duszy, więc zakańczamy ten cały proces. To jest moje życzenie, i tak 
się stanie. Możemy wziąć wymiar do siły Duszy Człowieka do statku kosmicznego i wtedy 
Dusze są zaangażowane. Człowiek zrozumie więcej i więcej. Teraz gdy zaangażowaliśmy się 



w nową generację rozwoju statków kosmicznych, będą w rozmiarze kieszonkowym. Nowy 
system ma rozmiar kieszonkowy. Może być noszony w pudełku śniadaniowym dziecka. 
Każdy kto jest człowiekiem Pokoju, może to ustawić i opracować i używać. Wielu z was 
szukało systemów Energi, tych nowych reaktorów kosmicznych. Te nowe systemy kosmiczne 
wytwarzają tak dużo energii, że każdy z was może się pod nie podłączyć prosto do źródła. 
Sposób w jaki człowiek pozyskuje energię ze słońca, one będą przystosowane tak że 
uwalniają energię w zależności od stanu fizycznej materii człowieka. Tak że może on z nią 
zrobić co chce. Teraz rozumiemy, nowy rozwój. Możemy zespalać, startować, możemy robić 
cokolwiek chcemy z nowymi systemami, tak że człowiek nawet nie potrafi sobie tego 
wyobrazić. Podczas gdy mój zespół uczy się coraz więcej, dodaje coraz więcej systemów 
kontroli, żeby to mogło być zrobione, tak że przynosi to powolne zrozumienie, ale też 
kompletność systemu. Wzniesienie i ruch, kreacja materiałów, warunek posługiwania się 
Duszą Człowieka, warunek tworzenia energii, ponad ludzkie wyobrażenie. Całkowite, pełne 
rozbrojenie, poprzez warunek pól magnetycznych Ziemi i warunku Plazmy, tak że żadna 
materia nie może tego wytrzymać. Teraz wojna jest po stronie tych którzy podżegają do 
wojny, a nie po stronie tych którzy są pokojowymi narodami. Zrozumiesz i zobaczysz 
odpowiedz, to przyniesie nowa technologia, w bardzo krótkim czasie. Rozbroimy każdy 
system, który jest stworzony by krzywdzić ludzkość. Nuklearny, nie nuklearny. Bez sankcji, 
bez krzywdzenia, po prostu usuniemy zabawki z gry. W ciągu ostatnich kilku dni podjąłem 
decyzję, że chiński system kosmiczny będzie najbardziej skomplikowanym, najbardziej 
kompletnym systemem jaki kiedykolwiek widział człowiek, i dostarczymy go poprzez 
chińskie, rządowe siły militarne, i w żaden inny sposób. Egzekwujemy Pokój poprzez wiedzę 
i nowe zrozumienie, i sprawimy że narzędzia wojny z przeszłości będą przestarzałe. 
Pokazaliśmy to z dronami, możemy pokazać z bronią nuklearną. Nie będzie broni nuklearnej, 
która skrzywdziłaby jakiegokolwiek człowieka na tej planecie i by była wymówką dla innych 
by kreować wojny z ich powodu. Ale ostrzegliśmy tych, którzy posiadają broń nuklearną, że 
stoją przed szansą dla siebie. Gdybym był tobą, będąc Irańczykiem, będąc Izraelitą, będąc 
Amerykaninem czy Rosjaninem, pracujcie bardzo szybko aby pozbyć się waszych broni 
nuklearnych, ponieważ, nie będą miały żadnego użytku. Zakamuflowałem siebie samego pod 
imieniem fizyka nuklearnego, więc wiem na czym polega ta gra. Głowica nuklearna może być 
odpalona tylko, tylko wtedy gdy jej system zapalny działa. Gdy nie działa, jaki jest z niej 
pożytek? Słowo przez zagrożenie. Lew bez zębów. Naciskamy poprzez technologię, poprzez 
zrozumienie nowej nauki, na Pokój i mamy wiedzę i moc by dostarczyć to bez (użycia) 
pojedynczej kuli. Jak powiedziałem, do jednych z liderów, wojskowych przywódców. 
Wkrótce sąd kryminalny w (....) będzie zapełniony liderami dzisiejszego świata. Ciekaw 
jestem co będą mieli do powiedzenia. Widzieliśmy tam byłych członków partii 
komunistycznej teraz zobaczymy resztę liderów w tym samym sądzie, już niedługo 
usprawiedliwiających morderstwa, które popełnili w imię obojętnie czego nadużywających 
władzy do własnych celów. W odpowiedzi na to my rozpowszechniamy technologię lotów 
kosmicznych do wszystkich narodów równocześnie. Szczególnie mamy na uwadze rząd 
chiński który działa dyskretnie, ponieważ dostrzega tu potencjał pokoju. Czy są jakieś pytania 
? Dziękuję Mr Keshe, może trochę wyreguluję twój mikrofon. Jeśli ktoś z obecnych chce 
zadać pytanie to niech podniesie rękę. Widzę Fernando ma podniesioną rękę. Będzie 
potrzebny tłumacz. Urszula, czy możesz to robić? Urszula... myślę, że będzie trzeba... Ja też 
jestem O! na szczęście, Dziękuję John (...) Umożliwię Fernando mówienie. Witam Fernando, 
czy masz dzisiaj pytanie? (...) Myślę, że otworzył przez pomyłkę. Chyba tak, nie widzę jego 
mikrofonu. Zamknę okno i dam go na listę na panelu, to będzie mógł mówić. Był tu, co się 
stało? Fernando, czy jesteś? nie widzę.... Buenos dias Hello, Dzień dobry Fernando (...) To 
jest pytanie zadane przez kogoś innego, ale ta osoba rozumie angielski (...) Nazywam się 
Karlos, jestem z Vera Crus, witam John Pozdrowienia z Monterrey, tu Karlos.... Chcę się 



dowiedzieć jakie składniki potrzebuję żeby zrobić GANS węgla mówię o warsztacie 220 Co 
rozumiesz przez GANS węgla? (...) Chodzi mi o GANS, który wyjaśniałeś na warsztacie nr 
220 GANS węgla do uzyskania diamentu. Aha, jesteś jubilerem. Chcę zrobić GANS węgla, 
żeby wytworzyć diament. Zmaterializować węgiel do wytworzenia diamentu. Czemu chcesz 
robić diament? Chcę zrobić diament dla siebie. dla... Do czego chcesz go użyć? Chcę zrobić 
tak, jak wyjaśniałeś na wykładzie. Jakiego typu diament chcesz wytworzyć i dla kogo? Chcę 
zrobić diament.... Chcę zrobić diament dla..... Chcę mieć.... Chcesz diamenty? Tak chcę... 
Czyli instrukcja jest w 220-stym wykładzie. Chcę wiedzieć jakich materiałów potrzebuję. 
Chcę wiedzieć jakie materiały potrzebuję do zrobienia GANSU węgla. Czy możesz 
przetłumaczyć. Ja mu powiedziałem, żeby się nauczył... Powiedziałem mu, żeby najpierw 
nauczył się chodzić żeby nauczyć się jak robić diamenty i Fernando powiedział mu to samo i 
złoto... Tak, ja to rozumiem, wielu ludzi chce to mieć dlatego zapytałem dla kogo to ma być, 
czy dla kogoś kogo kochasz? Więc, musimy wiedzieć dlaczego. Jest tu ważna rzecz, którą 
muszę wyjaśnić, a która pojawiła się w rozmowie lub pytanie a chodzi o to, że jeśli pamiętasz 
jak produkowaliśmy...co nazywamy... CO2 Jest jedna rzecz, o której ludzie nie pamiętają. 
Chodzi o to, żeby zrozumieć że tworzymy pole węgla w wodzie a nie węgiel. Jeśli cofniemy 
się do tej samej struktury jak reaktory dynamiczne i damy CO2 to wytworzymy pola CO2 
Wielu z was może zrobić dwie rzeczy: Możesz wziąć pustą butelkę i umieścić w środku 
swojego CO2 i to co uzyskasz będzie esencją sił pól węgla bez żadnej wody. To jest bardzo 
ważne, jeśli rozumiesz o czym mówię. Ale jeśli chodzi o reaktory dynamiczne to wyjaśniałem 
w grupie KF w tym tygodniu, bo myślę, że wielu tego nie zrozumie. Gdy wprowadzisz te 
kulki w ruch i następnie zatrzymasz silnik zobaczysz jak GANSY opadają. Ale gdy zostawisz 
tą kulkę w środku wtedy pole w środku, tej kulki albo tu, gdy opróżnisz to miejsce, to 
opadnie. Kulka przenosi pola plazmy, wszystkie jakie zostały zebrane ponieważ w tych 
polach tu, były wirujące GANSY a teraz opadły. Ale tu powstają pola i są one jak gdyby 
kreacją nowego życia. Nie mają one tej samej istoty co siły pól z zewnątrz Teraz, gdy 
popatrzysz na te pola, to wchodzą w interakcje i wytwarzają w sobie różne wymiary pól. 
Więc, pola wewnątrz tego pojemnika są inne niż GANSÓW na zewnątrz ponieważ niektóre tu 
zwalniają, niektóre mają tą prędkość, niektóre zderzają się i zmieniają prędkość. Więc, ten 
pusty pojemnik tak jak fizyczność człowieka nie zawiera nic ale jeśli przemieścisz go ze 
środka systemu jeśli zmienisz jego położenie ze środka pojemnika do otworu w kulce i 
umożliwisz wytworzenie się interakcji to samo w sobie stanie się duszą. Jeśli to rozumiesz, to 
możesz w praktyce potwierdzić jego słuszność. Popatrz jak pola tych dwóch przyciągają się. 
Czy pamiętacie jak rozmawialiśmy z ministrem w Accra? I doradziłem mu, a on nie 
zrozumiał i obwiniał nas odnośnie naszej wody i był tam ktoś z tytułem naukowym z 
dziedziny chyba farmacji i mówię: weź szklankę mojej wody i weź szklankę swojej wody i 
teraz dolej trochę mojej wody do kubka wody, którą masz i zmierz zasadowość i minister 
uspokoił się i zapomniał. I to samo mamy tu. Ustaw dwie kulki tak, żeby weszły ze sobą w 
interakcję zobaczysz nowy fenomen. Za każdym razem gdy opadnie albo gdy użyjesz pustej 
kulki ty myślisz, że opróżniasz ją z GANSÓW, bo myślisz w sposób fizyczny i nie rozumiesz, 
i do końca nie pojmujesz, że stworzyłeś nowe życie. Jajeczko i sperma i multiplikacja kreuje 
tą Duszę, a Dusza nie umiera, to ciało umiera. I to muszą zrozumieć ci z was, którzy pracują z 
technologią plazmy im dłużej twój system przebywa w wymiarze rotacji czy czegoś 
podobnego kreuje w głębi coraz więcej interakcji pól i tworzy nowe życie i nowy wymiar. A 
ponieważ człowiek jest fizyczny to myśli, że jeśli wyłączy silnik to wyłączy się wszystko. 
Pozwól Duszy Ludzkiej to dokończyć, gdy fizyczność odejdzie. Gdy masz wypadek i stracisz 
rękę, czy nogę, czy jakakolwiek część zabrana jest Duszy, to Dusza ją stworzy. I jeśli to 
rozumiesz to możesz nawet użyć Ludzką Duszę do stworzenia amputowanej części ludzkiego 
ciała. Już to wyjaśniałem. Jeśli lekarz by to rozumiał bo jeśli usunie nerki to teraz musi 
znaleźć nerki a teraz po wycięciu nerek można wytworzyć warunki że odrosną, bo istnieje 



pole magnetyczno grawitacyjne w tej części człowieka. Nie ma potrzeby transplantować 
nerek z jednego ciała do drugiego. Musisz tylko wziąć istotę kreacji z tej przestrzeni i 
wytworzy nerki. Jak myślisz, czemu ludzkie nerki zawsze są w tym samym miejscu? 
Ponieważ interakcja pól to dyktuje. Tu jest miejsce dla nerek, tu dla wątroby czy serca. Jeśli 
wybieramy się do wymiaru przestrzeni kosmicznej to musimy wiedzieć jak możemy tworzyć 
elementy, organy z interakcji pól plazmy wszechświata. Ja chcę robić złoto, ja chcę robić 
diamenty. Nie ma problemu, chcesz sprzedawać diamenty to wiesz już wszystko ale dam ci 
istotną radę z przed kilku lat Jeśli masz diamenty musisz posiadać ich metrykę urodzenia w 
przeciwnym wypadku określa się to jako "krwawe diamenty" i jest przestępstwem więc rób 
ostrożnie tylko małe, skromne diamenty a jeśli zrobisz duży, to uważaj żeby twoja żona nie 
pokazała go nikomu bo będziesz musiał pokazać jego certyfikat. Nie pytaj mnie skąd to 
wiem, ale wiem. Bo każdy diament musi posiadać certyfikat. Urodził się i jest jak człowiek 
bo teraz możemy go kochać i okazywać mu emocje. A jeśli nie możesz tego pokazać to w 
dzisiejszych czasach jest to problemem. Czy są jeszcze pytania? Rząd chce wiedzieć skąd 
pochodzą poszczególne kamienie. Oni chcą wiedzieć wszystko. Kto? Rząd dysponuje siłą, 
dlatego chce wiedzieć skąd pochodzą diamenty. Niedługo będą chcieli wiedzieć jak 
oddychasz, żeby mogli cię opodatkować. Ale jeśli będziesz w przestrzeni kosmicznej to nie 
będziesz oddychać, więc cię nie opodatkują. Czy są jeszcze pytania? Tak, jest pytanie od 
Renee odnośnie pól plazmy generalnie Możesz mówić Renee, możesz już zacząć. Dzień 
dobry Mr Keshe .... Są jakieś dźwięki w tle musisz ściszyć mikrofon. Czy już dobrze? Tak. 
Skąd jesteś? Jestem z Austrii i zrobiłem parę eksperymentów z magrawami tutaj i mam 
pytanie ogólne odnośnie pól plazmy. Rozumiem, że jeśli mam dwa urządzenia magrav to 
będę miał przepływ pól pomiędzy tymi dwoma polami plazmatycznymi i jeśli stworzę 
połączenie pomiędzy nimi z nano drutu to rozumiem, że zrobię jakby ulicę dla plazmy, którą 
będzie mogła iść. Więc mam pytanie: czy plazma zawsze wybiera najkrótszą drogę czy płynie 
po drutach nano. Przede wszystkim, to mówisz o polach plazmy, nie o plazmie Czy tak? Tak, 
ja mówię o polach. Odnośnie pól plazmy to możesz użyć nano materiału i zależne to będzie 
od sił pól materiału jaki użyjesz do nano coatu to będzie filtrowało. Ale z drugiej strony to 
musisz pamiętać że pola wzajemnie na siebie oddziaływują więc musisz zastosować takie 
oddziaływania lub najbliższy do niego w sile pól grawitacyjno magnetycznych i możesz 
podróżować lub być w stanie się poruszać z jednego do drugiego. Jeśli masz dwa systemy 
MaGrav musisz wziąć pod uwagę że, który i jak zrobiłeś, jeśli zrobiłeś je tak samo, to nie ma 
tam prawie w ogóle transferu pól pomiędzy nimi, kiedykolwiek chcesz stworzyć ruch, lub 
przemieszczanie się, jak zawsze mówiliśmy: jeden zawsze musi być w jedną stronę 
magnetycznie, lub grawitacyjnie, słabszy lub mniejszy niż drugi aby poprzez próbę 
dopasowania stworzyć napięcie. Przepływ napięcia w Plazmie jest podstawą jej istnienia. 
Więc jeśli zrobiłeś dwa dokładnie takie same systemy Magrav, nie zobaczycie zbyt wiele 
transferu bo są w równowadze. Jeśli zrobiliście z... powiedzmy pokryte CH3 a drugie 
cynkiem, wtedy powinniście zobaczyć pewną różnicę, jakiś przepływ, lecz jeśli oba są 
zrobione z Ch3 z tej samej rzeczy, nie ma przepływu bardzo niewiele. i jeśli użyjesz 
nanomateriałów by je połączyć jak my robimy, jak to pokazaliśmy, nawet łączenie reaktorów 
w testach kosmicznych jakie robiliśmy 4-5 lat temu, połączyliśmy reaktory poprzez nano 
przewody, ale musicie mieć gradient przepływu. Jakieś inne pytania? Tak Panie Keshe 
dziękuję, mam jeszcze jedno pytanie odnoście GANSu. Jeśli jest w porządku, więc... użyłem 
3 głównych GANSów do swoich eksperymentów, więc tylko CO2, CuO i CH3 i umieściłem 
te trzy GANSy w kształt trójkąta i w jego centrum umieściłem roślinę, tam gdzie umieszczam 
butelkę, i chciałbym pokazać efekt jak roślina rośnie, zauważyłem, że CH3 całkowicie znika 
w przeciągu 2 miesięcy, nie CO2 i nie CuO. I zrobiłem ten test trzykrotnie, zawsze tworzyłem 
te same warunki, i za każdym razem CH3 całkowicie znika. I... CH3 nie znika CH3 jest w 
układzie dawania energii więc oddaje swą energię do otoczenia, nie znika, to jest Plazma, 



więc to oznacza, że środowisko dookoła potrzebuje tej energii lecz pamiętaj że CH3 jest z 
tych najsłabszych, więc daje z wyższego rzędu by otrzymać, więc oddaje swą energię 
szybciej. Tak działa cukier w ciele człowieka. Więc, więc gdy to widzę, że znika cząsteczki 
CH3 nie są już widoczne, znajduje się tam tylko woda... Tak lecz to oznacza, że środowisko 
pobiera energię, to jest cukier. I jeśli masz... roślinę, która bazuje na cukrze jest z tego 
samego, odbiera to. Ok Dziękuję. CH3 jest esencją podtrzymywania i kreacji życia na tej 
planecie, ponieważ łączy się z węglem i wtedy wodór ma wspólny mianownik by karmić 
potrzeby energetyczne, to w pewien sposób jeśli na to spojrzysz masz dwa statki przerzucasz 
kotwicę i wtedy kładziesz trap i przenosisz jedzenie z jednego do drugiego. Węgiel jest tym 
pomostem, a wodór jest tym co się przenosi z jednego do drugiego, do tego który potrzebuje 
pożywienia. Z połączeniem do aminokwasu jak to nazywam CHON, i CH3, jeśli na to 
spojrzysz, połączeniem jest węgiel, który jest w równej sile i wtedy cukier, którym jest H3 w 
porządku jak nazywamy, plazmatycznym, w porównaniu do 1 wodoru aminokwasu, jest 
silniejszy więc daje do niego by uczynić go jak to nazywasz H2 by utracić jeden dla drugiego 
by zyskał jeden, aby oba się zrównoważyły i to jest czas gdy białka zaczynają pobierać 
energię z cukru, lecz jeśli samo białko znajduje się w dynamicznym środowisku, więc wciąż 
pobiera z CH3 tą część H3. Proszę Pana jeśli patrzymy na COHN Azot jest czym? 
Podtrzymuje życie na ziemi lub początkiem życia na ziemi a węgiel jest połączeniem, a tlen i 
wodór daje nam równowagę siłę pomiędzy tlenem a wodorem, dlatego mamy kwasowość i 
zasadowość. Alkaliczność to jest niesamowite jak tłumaczysz jak wy do tego dochodzicie. 
Zasadowość to poziom konwersji energii wodoru do tlenu, lub energii tlenu do wodoru by 
stać się kwasowym. Więc ta sama woda w zależności od konwersji jej energii w jej warunku 
plazmatycznym, staje się kwasowa lub zasadowa. Nie potrzebujecie niczego dodawać, musisz 
zrobić dla niego warunek, aby zaczął dawać lub brać. Zasadowość wody nie zmienia się 
dlatego że coś dodajesz, zmienia się dlatego że transfer pól się zmienia. Zasadowość to ilość 
energii którą możesz otrzymać, możesz to zrobić za pomocą różnicy proporcji by sprawić 
warunek zasadowości ale niekoniecznie zasadowość wody, w odniesieniu do innego źródła. 
Wspomniał Pan doświadczenie w Ghanie o zmianie PH wody widzieliśmy również te 
doświadczenia jak jedna z osób w europie ma butelkę wody, on nie otwiera butelek tylko po 
prostu umieszcza w pobliżu wody plazmowej i zmienia się PH wody butelkowanej. 
Oczywiście, że tak rozumiecie to. Bo to oznacza, że Plazma bierze lub daje. Chcesz 
zwiększyć PH, jest jeden metal umieszczasz go obok i PH nurkuje w dół, i jest inny metal, 
który możecie zrobić, a PH leci w górę do 14, 15. Musicie zrozumieć plazmatyczno 
grawitacyjno magnetyczne spektrum sił pól wodoru lub tlenu. Jeśli dodasz do tlenu, staniesz 
się bardziej zasadowy, jeśli dodasz w kierunku wodoru, staniesz się kwasowy więc, w pewien 
sposób warunek środowiskowy może spowodować zmianę kwasowości lub zasadowości 
wody. każdej cieczy. Myślałem, że to zostało zrozumiane dawno temu ale nikt tego nie 
rozumie. Nie musicie dodawać chemikaliów lub czegokolwiek, możecie to "udać" poprzez 
różnicę proporcji lub możecie znaleźć warunek w parametrze w polach grawitacyjno 
magnetycznych, by wyciągnąć lub dodać do wodoru lub tlenu by wytworzyć ten warunek 
zasadowości, lub jak to nazywacie braniem lub grawitacją do. Jeśli to rozumiecie możecie 
lecieć każdym systemem w jednej sekundzie, ale wydaje się, że wiedza nie została w jakiś 
sposób przetłumaczona lub nie jest zrozumiana by być przetłumaczoną w odpowiedni sposób. 
Mówi Pan że możemy mieć zasadowość powyżej 14 wspomniał Pan 15. Możesz pójść do 
najwyższego poziomu jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić. zależy o czym mówisz, zależy do 
czego chcesz grawitować. Twoja zasadowość jest warunkiem interakcji wodoru z tlenem na 
tej planecie. Gdy zmienisz siłę pól grawitacyjnych planety chcesz mieć zasadowość 200-300? 
Lub czy chcesz pójść w -20 lub -50? Musisz zrozumieć wiedzę, a nie ją kopiować. Chcesz 
zrobić zasadowość 20 lub 100? Mogę to dla ciebie zrobić, możesz to zrobić sam. To sytuacja 
z prędkością światła, pamiętasz jak jeden gość powiedział maksymalna prędkość światła jest 



taka i wszyscy to zaakceptowali? Bo nikt nie zrozumiał zasady stojącej za prędkością światła, 
to samo jest z zasadowością, nie ma tam granicy. to ograniczenie brania, wszechświat bierze z 
centrum galaktyki, ma zasadowość 1 mln. A na krawędzi ma kwasowość -400. Dlaczego 
masz zasadowość w centrum i kwasowość na krawędzi? Nie zrozumiałeś zasady więc więc 
wciąż jesteś zagubiony w labiryncie wiedzy. Widzę, że to jest pytanie dotykające koncepcji. 
Nie, to zrozumienie podstawowej zasady. Aha. Chwytający tego może upaść i to stracić, 
zrozumienie staje się częścią wiedzy. Zrozumienie jest ważniejsze niż pamiętanie lub 
uchwycenie. Jakieś inne pytanie. Mamy kilka pytań w Q&A, jedno jest od Borysa. Na ile 
czasu mamy zostawić pustą kulkę w reaktorze by zbudować pola? Zależy jaki środowiskowy 
warunek wytworzyłeś dla pól. Jeśli masz gdzieś nieopodal wiadro z ołowiem, zapomnij o 
tym. Ok. Jest inne pytanie od Bratta odnoszące się do centralnego rdzenia. Mówi: Pan Keshe 
nigdy chyba nie wspomniał, że centralny rdzeń jest utrzymywany przez nano pręt w 
reaktorze, który przytrzymuje kulkę. Czy coś ominąłem? Czy ona również powinna być? 
Cooo? Co? Jaka kulka jaki pręt? mhm. O co chodzi w moim pytaniu: w Patentach jest zawsze 
centralny pręt nanopowlekany, centralny pręt, tak? Tak. To jest linia zasilająca, możesz 
sprowadzić ją do minimum, mówi ci że jest regulowana. Ok lecz moje pytanie to jeśli by Pan 
narysował te dwa reaktory znajdujące się na Pana ekranie teraz i umieściłby Pan powiedzmy 
żółtą kulkę w nich obu, i umieścił pręt od góry do dołu, czy to by nie dyktowało gdzie Plazma 
ma się zamanifestować w środku tego? Nie, może to wyciągać na zewnątrz systemu również. 
hmmmmm hmm dokładnie, może dać tak wiele ile może wziąć, lub czy to jest ta pozycja, że 
masz to dokładnie jak trzeba. Więc powodem dla którego pytam jest to, że zrobiłem kilka 
kulek i dałem je ludziom, nic w nich nie ma, oprócz interakcji pól, którą stworzyłem, i to byli 
ci "niewierzący", tam nic nie ma w tych kulkach i teraz w to wierzą. bo trzymają piłkę w 
rękach i dostają tyle energii, że mogą uwierzyć, że dostają tyle energii i w sumie kilkoro z 
nich wyprowadziło się z domu bo była interakcja z moimi GANSami, bo umieściłem płytkę 
tytanową na zewnątrz moich cewek i to co wytworzyłem wewnątrz piłeczek było w nich tyle 
energii, że musiałem je wynieść z domu. "Dzień dobry" teraz zrozumiałeś piłki nie są puste. 
Tak mogę to zrozumieć, lecz musiałem je wynieść z domu, to nie było dobre, musiałem je 
wynieść nawet dalej bo to oddziaływało z moim GANSem. W zrozumieniu całości siły pól, 
człowiek musi zamknąć swe oczy na fizyczność. Jeśli stoisz pomiędzy tymi dwiema piłkami i 
trzymasz ręce i oddalisz nadal będziesz pokazywał tą samą energię. Tak do tego odszedłem, 
tak. Ja to wiem, nie musisz tego szukać to było wyjaśnione dawno temu na wykładzie. Jak 
powiedziałem ludzie są głusi nie chcą słuchać. Więc wróćmy, ten centralny drut, zawsze 
miałem w głowie, że nawet w statku centralna Plazma powinna posiadać centralny pręt, więc 
nawet Plazma w formacji gwiazdy, tam powinien się znajdować centralny pręt, bo to jest, to 
zawsze sobie wyobrażałem, że tam jest i wydaje mi się dość dziwne, że składam reaktory z 
centralnym prętem, nano powlekanym prętem w szklanej kuli, że mogę kręcić GANSami i 
mieć Plazmę centralną, więc jestem zmieszany. Nie powinieneś być zmieszany, twoje 
zmieszanie jest pomiędzy zrozumieniem, że kosmos posiada energię, nie musisz mieć materii, 
a jesteś tak połączony do materii, że kosmos nie ma dla ciebie znaczenia. Czy mogę dodać 
Panie Keshe? Jeden nie ma pręta a drugi ma aby utrzymać Duszę prawda? 
Najprawdopodobniej. Ok dziękuję doceniam to. Dziękuję bardzo. Krasmir pytał: Pan Keshe 
powiedział że istnieje sposób by odizolować środowisko formacji gwiazdy od okolicznych 
pól, czy możemy użyć magnesów GANSów czy nano powlekanych cewek by odizolować 
reaktory i pola wewnątrz? Czy możesz powtórzyć proszę? Od Krasmira mówi: Panie Keshe 
czy istnieje sposób by odizolować środowisko formacji gwiazdy od pobliskich pól? czy 
możemy użyć magnesów, GANSów czy nanopowlekanych cewek? Nie... By odizolować 
reaktory i pola wewnątrz? Jedyny sposób jaki robisz to jest to co robię z amerykańskimi 
dronami. Zbuduj potężniejszą, żeby objęła wszystko wewnątrz. Musicie wprowadzić 
jednorodność, musi być jednorodne, inaczej się nie stanie, co to jest to... czasem gdy słucham 



tych z ... doprowadza mnie to do śmiechu. Jak ja to rozszerzę? Zobacz, jeśli masz swój system 
Magrav tworzysz by było jednorodne, ale wciąż masz interakcję, musisz stworzyć system 
Magrav, który to przewyższa. Wtedy możesz robić cokolwiek chcesz, wtedy jest jednorodne 
w każdym kierunku. W niektórych reaktorach, Panie Keshe, ludzie używali miedzi 
nanopowlekanej lub innych rodzajów metalowych osłon powiedzmy na górze reaktora. To 
nieistotne. Nanopowłoka tworzy siłę bariery pól. Jeśli użyjesz nano miedzi, oznacza że 
blokujesz aż do miedzi, jeśli użyjesz cynku blokujesz do cynku. To filtrowanie. To dlatego 
wam mówimy, że jeśli używacie takich reaktorów co zrobić to, szczególnie do lotów 
kosmicznych, postarajcie się umieścić nanopowlekaną podstawę na podstawie swojego 
systemu Magrav, że tworzysz tą separację tą izolację, jesteś na podstawie pól a nie materii. 
Jakieś inne pytania? Mamy pytanie od Gaer, właśnie go promuję. Gear czy możesz... nie 
jestem pewien czy możesz otworzyć mikrofon, powinieneś mieć możliwość, powiedz nam 
kim jesteś i skąd pochodzisz. Zobaczmy postaram się otworzyć ci mikrofon, możesz mówić 
Gear. Halo? Halo Gear czy chcesz mówić? Twój mikrofon jest otwarty możesz mówić, 
musisz ściszyć swój głośnik w tle aby nie robił ... lub założyć słuchawki. Ok czy możesz teraz 
mówić? Halo Gear, czy możesz mówić, możesz kontynuować? Nie słyszymy cię. Może jest 
jakiś problem z twoim mikrofonem. Ok chyba będziemy musieli zaczekać, żeby go usłyszeć, 
ma chyba jakieś trudności z mikrofonem, czy są jakieś inne pytania od naszych panelistów 
lub uczestników? lub od innych... mamy pytanie na Livestream, niech zobaczę, to nie jest 
pełne pytanie od Daniela, coś na temat: mam aluminium w zimnej sodzie kaustycznej. 
Posiadam aluminium w zimnej sodzie kaustycznej by uwolnić wodór, ten gaz przepływa do 
pojemnika, w którym znajduje się płytka nanomiedzi i wypełniony jest wodą morską, to 
wytwarza niebiesko błękitny GANS. Czy to będzie GANS wodoru? Nie wiem. Czy to jest 
kolor, który ludzie opisują jako GANS wodoru? niebiesko błękitny? Nie lecz ja wciąż 
powtarzam, że nie każdy kto ma wąsy jest twoim wujkiem. Krasmir ma kolejne pytanie, nie 
jest pewny czy zostało dzisiaj zadane. Panie Keshe po tym jak wytworzyliśmy pustą kulę 
Plazmy wewnątrz GANSowego reaktora, czy możemy usunąć zewnętrzne rdzenie GANSowe 
i zostawić jedynie wewnętrzną, najbardziej pustą kulę plazmową, która może oddziaływać z 
inną pustą kulą w formacji gwiazdy? Może być to trudne do wykonania jeśli wszystko pracuje 
jak mówi. Nie słyszę Pana Panie Keshe jeśli chciałby Pan odpowiedzieć na to. Czy możesz 
powtórzyć? Ok to od Krasmira: Po tym jak wytworzyliśmy pustą plazmową kulę wewnątrz 
GANSowego rdzenia, pustą kulę plazmową wewnątrz GANSowego rdzenia. Czy możemy 
usunąć zewnętrzne rdzenie GANSowe i zostawić tylko wewnętrzną pustą kulę plazmową, 
która może oddziaływać z inną pustą kulą plazmową z formacji gwiazdy? Tak, jeśli wrócisz 
do... staraliśmy się pokazać że Plazma nie potrzebuje pojemnika. Tak mówił to Pan ostatnio 
kilkakrotnie. I to my dlatego że jesteśmy tak materialistyczni dlatego to robimy. Pamiętam w 
jednym wykładów Caroline w Bari, w Barleccie, my... pokazała i starała się to wyjaśnić, że 
poprzez trzymanie rąk możesz wytworzyć Plazmę pomiędzy nimi. i w jaki sposób możesz.... 
Jeśli teraz wrócimy do tych wykładów możecie zrobić i jeśli rozumiecie transferowanie 
energii z wewnętrznego jestestwa ludzkiej istoty do tego, możesz to umieścić w w 
dynamicznym systemie, system będzie latał to nadal oddziałuje z reaktorem. Pamiętam, że 
chyba w jednym z medycznych wykładów, odnieśliśmy się do tego, że możesz dosłownie 
umieścić Plazmę dla elewacji Duszy człowieka, odnosi się to do jednego z wykładów 
medycznych wykładów. Musicie zrozumieć, to bardzo, to jest częścią wykładów 
zdrowotnych, które... byłem wczoraj i po prostu wpadłem na chwilę, wytłumaczyłem, że jeśli 
to jest ciało człowieka jeśli umieścisz swoją rękę tutaj, Jeśli to jesteś Ty, i masz, powiedzmy 
yyyy możemy umieścić kolejną rękę tutaj. Transformacja energii jest tutaj. Możesz zrobić 
wiele rzeczy. Ale Człowiek musi się tego nauczyć. W kosmosie nie mamy kompresów czy 
czegokolwiek innego. Kompres to Twoja ręka. To Ty decydujesz jaka energia, jakie pole 
wędrują od jednej do drugiej. Ale nie ma pewności siebie. Człowiek nie rozumie. Nie pojął 



mocy swojej własnej Duszy. Możesz wyleczyć się z czegokolwiek. Mogę usunąć komórki 
mózgowe ciała i nawet nie zobaczysz jak ciało się porusza. Ciągle funkcjonuje. Ale 
niekoniecznie w sposób w jaki chcesz. Możesz wpłynąć na jego linię myśli. Więc, Ty mówisz 
o kompresie, masz tutaj ciało i kładziesz kompres tutaj i tutaj. Mój Boże, czy widziałeś kiedyś 
bardziej wszechstronny kompres niż ręka Człowieka? I wtedy jeśli zrozumiesz to bardziej, 
czy kiedykolwiek widziałeś cokolwiek potężniejszego niż Dusza Człowieka? Po prostu do 
niej wsiadasz. Chcę rękę by była naprawiona. Więc ręka będzie naprawiona. I wtedy mówią 
"to jest cud, myślałem o tym". Ponieważ nie zrozumiałeś siły jaką w sobie nosisz. Tak jak to 
co powiedziałem niedawno. Mogę wziąć życie z Duszy, lub Duszę z życia - obojętnie w którą 
stronę. To jest wybór tych, którzy chcą spróbować. To jest bardzo ciekawe. Jeśli cofniesz się 
do tego co powiedziałem tydzień temu, zwłaszcza bezpośrednio w stosunku do sytuacji którą 
widzimy na środkowym wschodzie. Yyyymmm, wyjaśniłem i widzieliśmy w odpowiedzi, na 
przestrzeni ostatnich paru dni, amerykańskiego prezydenta, mówiącego "kochamy irański 
naród". I jest to tylko przywództwo, nie dotykasz narodu. Kochasz naród, to go nie dotykasz. 
Więc, uporaj się z liderami narodów. Jeśli są w błędzie, i jeśli sam nie jesteś w błędzie. Mamy 
moc by ingerować w którykolwiek sposób. I kiedy mówimy, że jest to zrozumienie zasady na 
ekranie, jeśli kochasz naród to go nie bombardujesz. A jeśli bombardujesz naród, to 
bombardujesz samego siebie, poprzez Duszę Człowieka. Ponieważ, dlatego uczę w ten 
sposób, bez zastanowienia i tak otwarcie. Yyyyyy nie potrzebujesz, jeśli jesteś zarejestrowany 
i widziałeś dwa kompresy, medyczne kompresy. Musisz dostosować swoje ręce, swoje ciało, 
swoją Duszę, w stosunku do swojego własnego zrozumienia funkcjonowania Twojej 
fizyczności. I jest to tym czym jest. Jesteście tak fizyczni, więc chodzimy w kółko i w kółko, 
jak to się mówi "Mery chodzi w kółko", ponieważ yyyyyy, Człowiek nie jest wystarczająco 
dojrzały. Robicie GANSy i wkładacie do kompresów. Z czego zrobione jest ciało człowieka, 
GANSów? I czy te dwa GANSy są takie same? Czy ciało człowieka różni się? Po prostu Ty 
musisz zdecydować w którym kierunku jest przepływ. Zastanawiam się czy mogę znaleźć 
plastikową torbę w kosmosie, aby włożyć trochę wody i chusteczki, papier toaletowy. Jeśli 
używają papieru toaletowego w kosmosie by robić kompresy. Widzicie, to bardzo proste. 
Yyyymm. Jeśli to jest Dusza Człowieka, a to jest Dusza kolejnego Człowieka. I.... to jest ciało 
Człowieka, a to jest ciało kolejnego Człowieka. I.... to co muszę zrozumieć, to zrozumienie 
interakcji pól pomiędzy dwoma Duszami. Jeśli pozwolę mojej Duszy by była niższa wtedy 
biorę. Biorę całą Duszę. Do widzenia. Ponieważ ta Dusza ustawiła pewną funkcję, w pewnej 
sile, dla tego ciała by funkcjonowało. To jest problem z Człowiekiem, zawsze patrzy by być 
silniejszym, by dawać. Ale tak naprawdę gdy jesteś słabszy, dajesz więcej. Ponieważ, to co 
jest potrzebne jest brane i jest dawane, to co jest nie potrzebne, co jest w wyższej sile. Mogę 
odebrać życie Prezydenta za pstryknięciem palców, ciało tam będzie. I mogę zwrócić życie, 
tak samo jak zrobiłem to z Naomi. Po prostu, ludzie nie rozumieją. Ale ciągle uczymy 
wiedzy. Jesteście w żłobku i dziecko musi wiedzieć co jest prostą linią a co jest złą linią. Jeśli 
możesz utrzymać długopis, nie ma znaczenia czy jesteś profesorem i znasz wszystkie zagadki 
Wszechświata, to dziecko musi być nauczone, jak trzymać długopis i jak narysować prostą 
linię. I ... mówić wszystkimi językami uczenie ??? profesora przez dziecko. A prezydent 
nawet nie dotarł do punktu by widzieć gdzie jest długopis aby móc go trzymać. Moja wiedza 
jest kompletna i jeśli wezmę zemstę, wymarzę. Nie znam ???, znam naukę, wiedzę 
Wszechświata. Poszliście i zrobiliście te wszystkie kompresy, wtedy przyłożyliście je na 
ciało, widzieliśmy to z Giovannim. I wtedy macie duży kompres który możecie kontrolować 
w zależności od tego co chcesz. Różnica z tym kompresem jest taka, że ma 5 palców. 
Pamiętacie gdy mówiliśmy o warzywach i powiedziałem że liście mają takie palce i każdy 
absorbuje inne energie? Tak samo jest z tym. Ty decydujesz jaką energię chcesz włożyć do 
kompresu, zrób z tego mózg, zrób z tego czaso-przestrzeń tej planety. Więc, jaka jest różnica? 
Wierzysz w kompres i "uuu on czyni cuda, leczy raka." Ale kompres nad którym masz pełną 



kontrolę, jego nie rozważasz, ponieważ go nie rozumiesz. To jak pozycjonujesz swoje palce 
na głowie, jak jej dotykasz, płasko, te wszystkie rzeczy mają znaczenie, a Ty nie posiadasz 
zrozumienia tego. Tłumaczyłem to wczoraj w trakcie nauczań, mogę Ci którzy przeszli przez 
proces który oni chcieli osiągnąć. Po prostu kładę rękę z tyłu ich głowy w kierunku 
bezpośrednim do Duszy Człowieka. I możesz sprawić że jakikolwiek człowiek zacznie 
widzieć. Zajmuje mi to sekundę, by zobaczyć niewidomego który znowu widzi. I zrobiłem to, 
pokazałem to, że można to zrobić. Wierzycie w kompresy i je sprzedajecie, ja wierzę w moc 
kreacji Człowieka i w moc jaką mam, by czynić. A po drugie, dlaczego potrzebujesz kompres 
gdy koleś jest za daleko, siedzi w Białym Domu? Jest bardzo potężny i wątły.... karmi mnie. 
Do widzenia! Możecie dostroić się do satelity, ja mogę dostroić się do Duszy. Narzucamy 
Pokój, poprzez wiedzę. My nie mówimy: "my kochamy, a potem zabijamy z pokorą, po 
prostu bierzemy", nawet jeśli to znaczy dać przykład, nie naciskaj na mnie, ja to pokażę. Nie 
ma królów, nie ma prezydentów we wszechświecie, wszyscy są równi i wiemy jak służyć. To 
ten sam proces, ja kontynuuję uczenie was, a wy kontynuujecie zapominanie, ktoś powiedział: 
ja mogę to wyciągnąć i ciągle będzie tu energia i właśnie tego uczymy przez cały czas. 
Wyjaśniłem Armanowi jak mamy używać naszych fabryk dla technologii kosmosu. Musicie 
się wiele nauczyć i nie jest trudne, zrozumienie całości konceptu totalności. Mr Keshe, Dzień 
dobry. Ha ha, dzień dobry Pani Keshe. Co u Ciebie? Ciągle żyję. Czy mogę o coś zapytać? 
Pytasz od 30 lat, więc pytaj. Nigdy nie przestajemy pytać, czyż nie tak? Ty przekazujesz 
wiedzę do pewnego poziomu. My to rozumiemy i przyjmujemy, bo jesteśmy równi. Ale 
niektórzy z nas powiedzmy że ci, którzy rozwijają formacje gwiazdy, reaktory, Magrawy, 
GANSy, ale nie mogą pójść wyżej, bo czegoś tu brakuje. Wiem, że powiedziałeś, że wszystko 
zostało już wyjaśnione, ale jeszcze nie połączone, wszystko jest już zrobione, teraz trzeba to 
wszystko złączyć ze sobą. Co byś powiedział ludziom, którzy nie wyszli po za naukę i 
przyswojenie sobie wiedzy o tym jak zrobić GANSy. Jak mają pracować z... Kontynuuj. Co 
możemy od nich otrzymać? Co oni mogą zrobić dla Pokoju na świecie? Co oni powinni, czy 
możesz to wyjaśnić? Jak mogą się w tym znaleźć, bo czują się pozostawieni bo nie mogą 
pójść dalej z robieniem Magrawów, formacji gwiazdy, bo to przewyższa ich... być może 
powinni to kupić zamiast robić. Co byś im radził? Oni czują się, że są częścią tej całości, bez 
konieczności pokazywania czegoś, przedstawiania czegoś, bo nie mają niczego, co by 
uchwycili. Mamy wielu poszukiwaczy wiedzy, którzy nic nie mówią, bo bo nie mają niczego 
do pokazania, tylko ci, którzy budują te rzeczy przychodzą i widać u nich progres, a niektórzy 
nawet nie próbują tego dotykać, bo nie rozumieją tego, co mówisz. Więc jaka była by twoja 
rada dla nich? Jak mogą współuczestniczyć w naszych działaniach? Dziwną rzeczą jest to, że 
w całości procesu nauki od początku chodzi o osiągnięcie Pokoju. A poprzez to, osiągniemy 
nasz cel ostateczny, czyli staniemy się częścią społeczności wszechświata, co da ludziom 
możliwość rozwoju. Nie musisz niczego robić, ty już masz wszystko. W zasadzie ci, którzy 
nie robią tych urządzeń, ale rozumieją technologię, rozumieją więcej niż ci, którzy potrzebują 
fizycznej namacalności GANSów i innych. Narzędziem człowieka jest jego nadzieja i 
pragnienie osiągnięcia światowego Pokoju, po przez Duszę człowieka. Zrozumienie tego 
przekazu, jest tu kluczem. Czy możesz ten przekaz powtórzyć, proszę, w prosty sposób. 
Przekazem jest Pokój, to przekaz od jednej Duszy. I to wszystko! Ale ci, którzy są nastawieni 
na fizyczność i potrzebują mieć coś do pokazania, ciągle robią reaktory i GANSy, żeby 
pokazać że można to zrobić. Ale ci, co nigdy nie zrobili GANSu... ci, którzy nigdy nie zrobili 
GANSu... Topoli, bądź cicho... Proces zrozumienia, jest ważniejszy niż metoda jak to zrobić. 
Ty nie potrzebujesz mieć reaktora, ani produkować GANSów, żeby zrozumieć siłę ludzkiej 
Duszy i jej działanie w fizyczności. Ty jesteś pojemnikiem GANSów. Ludzkie ciało to 50 kg, 
100 kg GANSów, nikt z poszukiwaczy wiedzy, z wyjątkiem produkcji fabrycznej, 
produkujemy duże ilości GANSów i ich różnorodność. A po drugie, egzystencja jako całość 
istnienia tych GANSów, jest kreacją dynamicznego, nie fizycznego istnienia, jakim jest 



Dusza człowieka. Więc ci, którzy nie zrobili tego, co chcieliby aby stworzyć Pokój, czy 
cokolwiek mają już wszystko w tym. Nie potrzebujesz pióra ani ołówka żeby zrozumieć czym 
jest 2+2, bo nie musisz tego zapisywać. To pragnienie aby otrzymywać i dawać, wytwarza 
warunki. Problem powstaje wtedy, gdy coś musimy zrobić, a nie chcemy, albo muszę zrobić 
coś, co nie jest dla mnie. Wszystko już jest, ty nie musisz robić GANSów, nie ma potrzeby. 
Bo nawet jeśli zrobisz GANSy i "Hallo środek", w którym będzie Dusza, ty już masz Duszę i 
twoja Dusza wchodzi w interakcję z tym co zrobiłeś. Nowy chiński system lotów 
kosmicznych jest w większości zaprojektowany w ten sposób. Jest tak dopracowany i 
wykończony, że imituje kreację ludzkiej Duszy. Więc jeśli pragnienie jest wielkie to tak się 
stanie. I nie ma potrzeby robienia GANSów i to ludzie muszą zrozumieć, aby mieć tą wiedzę. 
Masz 50 kg, 60 kg GANSów, więc masz pełną kontrolę nad tym we wszystkich wymiarach 
wszelkiej materii na tej planecie i nazywa się to ludzkim ciałem, i cała esencja uczuć, co 
określamy esencją, mieści się w Duszy człowieka. Ale ponieważ chcesz narzucać warunki, 
więc tego nie realizujesz. Jeśli nauczysz się języka miłości w którym ten, kto kocha uważa 
siebie za niższego niż osobę, którą kocha to jest esencja, którą człowiek musi zrozumieć. Ja 
kocham Pokój tak bardzo, że czuję że jestem niżej od tych innych więc oni dają. Nikt tego nie 
zrozumiał. My nie bierzemy siłą, my bierzemy to, co otrzymujemy. Jest wiele atrybutów 
pokory. Co zwykle spada na najniższy poziom. Ty masz stać się tym poziomem. Gdy woda 
płynie przez zaporę, to ta na najniższym poziomie osiąga tą energię. Zapora pełna wody teraz 
traci ją, a ta na dole ją otrzymuje. Tego człowiek nie rozumie, i chce wszystko zagarnąć. Nie 
będziesz kradł, ale ja muszę być niżej żeby otrzymać, to jest na początku pierwszych 
wykładów, więcej mocy, silniejszy zawsze daje, ale jeśli jesteś wystarczająco nisko to 
otrzymasz tak dużo, że im nic nie zostanie, więc pozostań w harmonii tam gdzie jesteś, bo 
woda dosięgnie gruntu, a jesteście w tej samej rzece. Więc czy potrzebujesz GANSów? Zrób 
50 kg ze wszystkich elementów, a potem nazwij to ludzkim ciałem, a pojawi się w nim ludzka 
Dusza. Ty nie musisz rozumieć tego czego nikt nie rozumie, my omawiamy tą wiedzę tak 
długo aż ktoś, jakoś zacznie rozumieć kawałek po kawałku, stopniowo. Posłuchaj historii 
Shiri Nahad, posłuchaj o Romeo i Julii, posłuchaj dawnych opowieści o kochankach. Ten, kto 
kocha stawia zawsze siebie niżej. Ale w zasadzie to tak nie jest, bo będąc niżej dostajesz 
uwagę, otrzymujesz energię, którą potrzebujesz do wzrostu aby dojść do poziomu innych. A 
gdy ktoś daje, to już nie jest na takim poziomie, na którym był. Więc, który z prezydentów 
chciałby w to zagrać ze mną? Żaden, bo oni oszukują. Czy możemy porównać to do żebraka, 
który siedzi na podłodze i oferuje miłość i rozłożył ręce, aby otrzymać dawanie. Nie musisz 
rozkładać rąk! Niektórzy żebracy są bardziej bogaci i mają miliony w banku. To zrozumienie 
się liczy i daje właściwą pozycję. Nie potrzebujesz robić żadnych GANSów. Ci, którzy są na 
pozycji fizycznej muszą uczestniczyć w grze, żeby inni widzieli. I to jest część całej struktury 
nauczania, dawanie ludziom wiedzy dotyczącej wszechświata i to jest zrozumienie podstaw 
tego, co jest powiedziałem, że gdy zabiorę człowieka w kosmos to będzie na równi z innymi, 
... i służył innym z pokorą, a nie z arogancją. Czy są inne pytania? Evelyn ma pytanie, które 
jest na czacie. Zrobiłam GANS węgla z fulerenu C60 i sproszkowanego shanghite GANSu, 
rozpyliłam ten GANS w wodzie, w plastikowym pojemniku i poczekałam aż wyschnie, i 
sprawdziłam testerem do diamentów i pokazał strukturę diamentu. Czy pola Plazmy 
przechodzą przez strukturę diamentu po przez węgiel i plastik gdzie rozpyliłam GANS 
węgla? Piszę to ponieważ mój angielski nie jest zbyt dobry, ona mówi. Myślę, że twój 
angielski jest wystarczająco dobry, żebyś wiedziała co robić. To właśnie miałem powiedzieć 
jako odpowiedź, bo ona wie co robi. Dzień dobry Mr Keshe. Dzień dobry Azar. Mam pytanie: 
zrobiłam parę testów sprawdzających czy moje ciało może lecieć w kosmos. Czy już 
poleciałaś? O co chodzi? Czy już poleciałaś? Jeszcze nie, ale coś się stało gdy usiadłam, 
uspokoiłam się, uciszyłam umysł i pomyślałam, że chcę polecieć w kosmos i przyłączyć się 
do innych planet i istot. I nic się nie wydarzyło, więc zrobiłam sobie kąpiel ze solą i dodałam 



do tego GANSów i usiadłam w tym i weszłam pod wodę i zaczęłam myśleć o moim 
pragnieniu i w momencie, gdy tego zapragnęłam moje serce zaczęło bić mocniej i 
przyspieszyło i wyczułam komunikację pomiędzy moją Duszą i sercem i nie wiedziałam co 
się dzieje, ale to się działo, gdy skończyłam, to skończyło, gdy zaczęłam znowu, zrobiłam 
znowu to samo i to samo się stało. I to było coś jak komunikacja pomiędzy moją głową i 
moim sercem, czułam ciepło i serce biło bardzo szybko, więc wyszłam i spróbowałam robić 
to samo na zewnątrz, ale nic się nie działo na zewnątrz, więc zrobiłam sobie jeszcze jedną 
kąpiel ze solą i GANSami i to samo się stało. Więc mam pytanie, jak mogę to ulepszyć? Nie 
wiem. Czy masz.... Jedna z rzeczy, która jest częścią ewolucji zrozumienia, to może być 
znacznie szybciej dla 99.9%, naszych słuchaczy i innych ludzi, jest... Możesz umieścić część 
swojej Duszy na zewnątrz ciała, przez co stanie się częścią twojej egzystencji, jak bliźniak, 
będzie namacalnością fizyczności, ale będzie mieć świadomość Duszy. I tak samo z 
namacalnością Duszy, fizyczność sama z siebie postrzega Duszę. Więc możesz usiąść na 
zewnątrz własnej egzystencji i obserwować zachowanie własnej fizyczności, odłączyć się od 
niej. Ale w jakiś sposób dając więcej, możesz zobaczyć mniej własnej fizyczności. W 
pewnym sensie stajesz się świadkiem własnego zachowania. Potem możesz oddzielić 
fizyczność od Duszy człowieka, w tym sensie, w jakim przenosi Duszę, ale w wymiarze 
kontroli na zewnątrz fizyczności, robiłem to wiele razy. Jesteś świadomy obecności swojej 
fizyczności, ale nie jesteś jej częścią. Ale w rzeczywistości to nią nie jesteś również teraz, bo 
ciągle jesteś zaangażowany w interakcję z fizycznością. Mówiłem o tym wiele razy, 
siedziałem na zewnątrz i obserwowałem moją fizyczność jak robiła to, co robiła. I możesz to 
robić w każdej formie i kształcie, kochać się ze swoim partnerem, coś pisać, czy cokolwiek 
robić. Czy ja robię to dobrze? Ja siedzę na zewnątrz tego, ja to obserwuję. Czy to, co to ciało 
robi jest dobre? Jaki będzie następny krok? Co mam z tym zrobić? To jest, to właśnie sposób, 
jak funkcjonuje nasza Dusza gdy fizyczność śpi. Nie ma w tym nic dziwnego, to tylko wiedza 
jak to zrobić, jak to osiągnąć. Ale gdy osiągniesz dojrzałość, to twoje ciało nie będzie 
potrzebowało odpoczynku, dalej możesz robić w obecności oglądania samego siebie. Czy to 
postępowanie jest poprawne? Czy to co mówię jest poprawne? Stajesz się słuchaczem własnej 
fizyczności. I wtedy zmieniasz się poprzez tą Duszę która jest tam, by zmienić fizyczność. 
Dzień osądu. Osądzasz swoje własne postępowanie fizyczności poprzez swoją Duszę. 
Możesz.... tylko dlatego myślisz że robisz to w trakcie snu, Dusza może iść gdzie indziej, 
może robić cokolwiek. Jeśli jesteś wystarczająco dojrzały by to robić w fizyczności. Możesz 
nawet zamanifestować siebie w dwóch miejscach. Ponieważ Dusza manifestuje siebie w tej 
pozycji, w stosunku do środowiska. Słuchałem deklaracji prezydenta Trumpa. Jakich użyjemy 
wymówek żeby was zbombardować. I siedziałem na zewnątrz i się przyglądałem. I 
słuchałem. I pomyślałem "czy ten człowiek wie co mogę z nim zrobić?". Mogę sprowadzić go 
na kolana, by się modlił. Błagał o życie, żeby nigdy nie popełnić takiej pomyłki. Tak samo z 
premierem Izraela. Po prostu wezmę ich Duszę, siedząca poza ich ciałem, będąc świadomą 
ich złego zachowania. Nie potrzebujesz być gdzieś możesz to zastosować i pociągnąć za sobą. 
Ci ludzi nie rozumieją mocy którą posiadamy. I możemy to zastosować. Kiedy sprowadzamy 
na dół dowódcę narodu, cały naród idzie. I o to się proszą. Być może to właśnie musimy 
pokazać. Mogę sprowadzić światowych liderów na ich kolana, tych którzy są żądni wojny i 
konfliktu i zobaczycie. Ponieważ nie tworzymy wojny. To przynosi pokój, sprowadza 
poniżenie tak że prowadzi to do pokoju. Słuchałem przemówienia on daje 3-6 miesięcy 
amerykańskim firmom by zakończyły wszystkie kontrakty które się zaczęły. Ale czy mówi że 
będzie kolejnych 10 milionów miejsc pracy które znikną Europie, amerykańskiemu rządowi 
ludziom. Czy rząd wesprze 10 milionów miejsc pracy bo tyle to stworzyło. Ekonomia 
Boeinga bierze się z irańskich kontraktów. Teraz zabierz 10 za 4 lata będą spowrotem w 
Ameryce. Dlaczego mielibyśmy ponownie cierpieć narodowi? Więc, złe zachowanie musi 
być wyprostowane. Jeśli muszę się wtrącać, wtrącam się i wiem jak to zrobić. Ale wtedy nie 



będzie potężnych mocy, będą równe moce. Nie dotykajcie mnie, bo jak ja was dotknę to 
wyciągnę wszystko na zewnątrz. To dlatego tak zacząłem dzisiejsze nauki. Nie ma czasu ani 
przestrzeni. Nie ma czasu, a przestrzeń nie istnieje, ponieważ nie ma czasu na wojnę i nie ma 
miejsca na zabijanie, i wyginam do tyłu dla pokoju. Jeszcze jakieś pytania? (CK) Tak panie 
Keshe. (MK) Tak pani Keshe. (CK) Jak możemy Ci pomóc? (MK) Zrozumcie nauki. i 
działajcie zgodnie z nimi. Obiecałem że nikomu nie stanie się krzywda z powodu tej 
technologii. Ale nie obiecałem że zabiorę wszystkich od krzywdy, oprócz tych którzy kreują 
krzywdę. Nowy czas, nowa przestrzeń. To się tyczy także Duszy. Jest interesująca sprawa z 
nowym rozwojem systemu kosmicznego. A jest to, ponieważ nie zawiera niczego w materii 
węgla i nie posiada żadnej materii tego co nazywam yyymmm złoto, ale posiada siłę tego. 
Jeśli jest, rozszerzony do wymiaru złota i węgla, sparaliżuje wiele rzeczy w świecie 
elektroniki. To jest słabość w strukturze obecnej nauki Człowieka. To jest bardzo proste, by, 
by zaimplementować Pokój. Ale człowiek musi stać się pokojowy z natury. I to jest to co 
musimy zrobić. (RC) Panie Keshe, mamy wiadomość od Petera na czacie, a raczej jest ona od 
Adrian, tak mi się wydaje. Który mówi "Panie Keshe, zacząłem rozumieć moc sił pól, gdy 
żyje codziennym życiem. Pozycjonując i na nowo pozycjonując siebie jako materia i 
wysyłając i kierując moje pakiety w miłości do innych. Rezultatami są niepojęta radość, 
zaufanie i pewność tego. Dusza jest prawdziwie elegancka, skrzydła rosną w moim mądrym 
stanie gdy pozycjonuje się i pozycjonuje się na nowo w miłosnym zamiarze. Dziękuję panie 
Keshe, jest pan najukochańszym z nauczycieli. To jest od Adrian. I... mamy parę pytań od 
Marius, który ma podniesioną rękę, teraz, jeśli jest pan skłonny wziąć jakieś pytania, panie 
Keshe. (MK) Kontynuuj. (RC) Marius, czy chciałbyś kontynuować. Mogę czytać Twoje 
pytania z chata, ale lepiej jeśli po prostu powiesz to co chcesz powiedzieć. (M) Hello, czy 
mnie słychać? (RC) Tak, kontynuuj. (M) Yyymmm, witam wszystkich, tutaj Marius z 
Rumuni. I mam parę pytań. Więc przyjmijmy, że my wszyscy, dookoła świata, zaczynamy 
rozkręcać w tym samym czasie nasze reaktory CO2 i ZnO. Więc, jako rezultat czy jest 
możliwe uzyskanie teraz plazmatyczne.... siatkę pól plazmy? I.... ta siatka, czy jest możliwe, 
że będzie lepiej odpowiadać na nasze intencje? Jako, zsynchronizowane intencje? Na 
przykład, jeśli chcemy pomóc środowisku z zanieczyszczeniem, yyyy lub żywienie Duszy i 
stawanie się bardziej pokojowym? (MK) Możesz to zrobić. To jest jeden z efektów którzy 
naukowcy zauważają na przestrzeni ostatnich paru lat. Rzeczy zmieniają się na tej planecie. 
Widzimy wiele reportów które nadchodzą. Ale nie ma to nic wspólnego ze strukturą planety. 
To jest częściowo i bardzo efektywny sposób. Są tysiące ludzi którzy zrobili dużo GANSów. 
Widzicie, wy, wy myjecie swoje płytki do GANSów, myjecie swoje pojemniki po zrobieniu 
nano i płuczecie swoje GANSy, i płuczecie GANSy ponownie by pozbyć się soli. Gdzie ta 
woda podąża? (M) Ja osobiście zachowuje ją w butelkach. (MK) Ale wielu z nas tego nie 
robi. Nawet jeśli to robisz to i tak tworzysz pozycję. (M) Tak. (MK) Więc w pewnym sensie, 
w pośredni, w bezpośredni sposób zmieniamy środowisko... Zmieniamy system Energi. 
Wiecie sposób w jaki ymmm, tłumaczyłem to niedawno pewnemu wojskowemu i zaśmiał się 
w śmieszny sposób. Yyyymmm Wiecie, mówimy o ymmm, globalnym ociepleniu i spalinach 
z samochodów, że to tworzy te wszystkie problemy? Tworzymy takie same rozwiązanie 
poprzez produkcję GANSów, ale w bardziej efektywny sposób. Ponieważ to właściwie jest 
esencja tego. Im więcej ludzi robi te rzeczy i dodają, tworzą miliony litrów są produkowane 
przez ludzi. Tysiące, i tysiące litrów GANSów, wody GANS idzie w kanał, gdy są 
produkowane. I to wszystko to cynk i miedź. Zmieniamy. To co nazywasz, skażenie 
GANSem lub najprawdopodobniej czyszczenie GANSem. (M) Moją obawą jest to że lasy są 
wokół świata znikają, yyymmm, bardzo, bardzo szybko. I.... moim życzeniem jest ponowne 
zbalansowanie tego, środowiska do takiego jakie było przed ludzką interwencją. I obawiam 
się że potrzebujemy szybszego sposobu na zrobienie tego. (MK) My, rozwijamy bierzemy 
udział w masywnej operacji, w ten sposób. Osobiście biorę w tym udział i ludzie wokół mnie, 



którzy wiedzą, jesteśmy, masywnie, zaczynamy się udzielać w yyyyy w w zmianie klimatu, 
ale w esencji nie dotykania geo-fizyki. Ymmmmmm w następnych 2-3 tygodniach, my 
zaczynamy, tak naprawdę już jesteśmy zaangażowani, jest to tylko kwestia ymmmm 
myyyyyy jesteśmy chętni być w rekultywacji na masywną skalę. Jako część pracy Fundacji 
Keshe. Zobowiązałem Fundację do tego. Mówimy ogromne, ogromne ponad waszą strefę 
wyobraźni. Tak, że my, my nie chcemy i nie będziemy dotykać geo... co nazywacie geo-
fizyki, ale zmieni geo.... klimat tego. I zamienimy wiele ziemi do stanu żyzności, piękne 
plantacje czy cokolwiek. Ale musicie zrozumieć, yyymmmm potrzebujemy każdego warunku 
na tej planecie. W inny przypadku cykl życia na tej planecie nie istnieje. Nie możemy ze 
wszystkich pustyni zrobić za zielone tereny, ponieważ pustynie mają swoje funkcje, by 
tworzyć cyrkulację. Drzewa które niszczymy, zawsze były niszczone. Martwimy się o 1 
drzewo, jedną rzecz. Spójrzcie na pożary lasów które nadchodzą, miliony hektarów płoną 
każdego roku, ale nowe życie powstaje z tego. Ale twierdzimy... ale z drugiej strony... część 
tego procesu, ta planeta jest bardzo yymmmm, wszechstronna. Znajdzie nowy sposób na 
życie. Carolina mówiła mi parę dni temu. Yyyymmm możesz znaleźć rozwiązanie na te... te 
wszystkie plastikowe butelki. Ymmmm, poczekajcie i zobaczycie co te plastikowe butelki 
zrobią w cyklu człowieka w nadchodzącym czasie. (M) Tak, dziękuję bardzo panie Keshe. 
(MK) Dziękuję bardzo za całą twoją pomoc. (M) Dziękuję. (RC) Bratt miał kolejne pytanie 
związane z oderwaniem się, aby statek oderwał się od ziemi. (B) Tak panie Keshe. Ja... jak 
mam to powiedzieć. Miałem myśl, gdyby mógł pan zmazać to co ma pan na ekranie, na 
chwilę. I... narysował coś dla mnie, jeśli to jest w porządku? (MK) Tak. Więc, ma pan 4 
hemisfery mózgu... więc powiedzmy że są to przeciwne cewki, ale po prostu narysuj je jako 
kulki.... i zrób... cztery i w środku żyje Dusza. Więc... jeśli chcemy oderwać statek od ziemi, 
co zawsze było fundamentem dla wielu ludzi na przestrzeni Galaktyki. Czy mam rację myśląc 
że jeśli.... powiedzmy że narysowałby pan formację gwiazdy poniżej tego. Czy mylę się 
myśląc że jeśli dasz częściowo dielektryczną i nano-powleczoną, powiedzmy tubę. 
Powiedzmy że te są obrócone na płaskiej przestrzeni. Jeśli pójdziesz w dół, około 1/3 drogi i 
narysował kółko wokół tego.... (MK) Gdzie chcesz żebym to narysował? (B) Yyyyymmm, tak 
około 1/3 dystansu, po trzecim kółku. (MK) Gdzieś tutaj? (B) Tak, tak, gdzieś tutaj. To 
wystarczy. (MK) Tak. (B) Tak więc była yymmm aaaa powiedzmy kawałek miedzianej rurki, 
która jest umiejscowiona wokół tego, która jest nano-powlekana tylko wewnątrz, ale nie na 
zewnątrz więc wciąż jest dielektryczna. Jeśli.... (MK) Nie rozumiem. (B) Ok. Więc mamy... 
(RC) Dlaczego sam nie narysujesz... yyy Bradd i wtedy możesz wytłumaczyć to w ten 
sposób, być może? (B) Postaram się, ale moje umiejętności z myszą są bardzo.... zazwyczaj 
bardzo złe. Nie, nie mam żadnej opcji by to zrobić. (RC) Ok, to po prostu wyjaśnij. (MK) 
Staram się zobaczyć gdzie to podąża. (B) Ok, więc moje myśli są takie... takie że masz ludzką 
głowę, ymmmm cztery hemisfery, i Duszę w środku. Jeśli umieściłbyś dielektryczne kółko 
wokół tego, powiedzmy na wysokości ramion na przykład, dla ludzkiego ciała, i miałbyś 
miedź na zewnątrz i nano-powlekany wewnątrz. Wtedy stworzyłbyś funkcję podnoszenia aby 
oderwać statek od ziemi.... (MK) Ale nie zapominaj że człowiek ma kark. (B) Powtórz. (MK) 
Myślę że zapomniałeś że człowieka ma kark. (B) Tak, ok. Tak czy siak, ale gdzieś w okolicy 
ramion tej okolicy, możesz stworzyć ruch do góry, tak jakby próżnię nad statkiem aby 
oderwać go od ziemi. Tak że już więcej nie ma styczności. I wtedy wtedy możemy 
zaangażować te napęd którym są nasze formacje gwiazdy? Czy myślę nieprawidłowo? (MK) 
Jeśli posuwasz się tak daleko, czemu nie pójdziesz krok dalej i nie użyjesz jednych z punktów 
czakr? (B) Użyć jednego z nich? Nie zrozumiałem co powiedziałeś. (RC) Jednych z punktów 
czakr. Czakry. (B) Oooo.... Ok. (MK) To jest zaprojektowane przez Boga, czemu chcesz 
umieścić coś co ma wyciek poprzez system neuronowy? (B) Ja tylko używałem ramion 
jako.... (MK) Tak, widzisz częściowo, Człowiek musi się nauczyć, jak używać, tego co 
nazywamy, jako punkt Energi, który jest znowu z kolei plazmatyczny. Jeśli cofniesz się do 



podstawowej wiedzy, elektronu i protonu, tak, że pozycja dystansu tworzy i jeśli masz 3cią 
pozycję, możesz dyktować przez to. Możesz użyć Energi Duszy Człowieka, i serca 
Człowieka. I poprzez rytm bicia serca, możesz poruszyć ciało Człowieka. To jest, jak możesz 
dodać z totalności fizyczności. Jedną z największych czakr człowieka, jest czakra serca, sama 
w sobie, ponieważ to jest jedyną, którą możesz kontrolować bardzo dynamicznie. Masz 
elektron, tworzysz pozycję, jest ustalona, więc jedyne co zostało to ciało człowieka w 
stosunku do swojej pozycji. Jeśli to jest Twoje życzenie. (B) Tak naprawdę mówiłem o 
projekcie statku... tak że możesz oderwać go od ziemi. (MK) Z tym odrywasz się od ziemi 
znacznie szybciej. (B) <śmiech> (MK) To jest.... nie potrzebujesz niczego, po prostu musisz 
wiedzieć jak się do tego podłączyć. (B) Ok, dziękuję bardzo, kocham was. (MK) Dziękuję 
bardzo. Jest dużo do nauczenia. Musicie zrozumieć coś co jest... nie zostało zrozumiane, bo 
jest tak bardzo częścią nas że nawet o tym nie myślimy. Zrobiliśmy tak wiele, że straciliśmy 
esencję tego. To jest ciało człowieka. I to jest podłoże. Co powoduje że skaczesz? Czy 
pamiętacie, parę tygodni temu tłumaczyłem, zadałem pytanie, czy ktoś zrozumiał: Skąd 
pochodzi nasza myśl? Gdzie, gdzie, skąd pochodzi początkowa esencja, że jestem w stanie 
powiedzieć chociaż słowo? Ponieważ jest z góry podyktowana, z góry ustalona i tylko wydaję 
ten dźwięk, głos. Ale jest z góry podyktowana, z góry ustalona poprzez emocjonalną część 
ciała, która dostaje informacje lub energie z Duszy. To jest kolejny przykład, odwoływałem 
się do tego jakiś czas temu i nikt nie rozumiał, może zrozumiecie, może ktoś może zrozumieć. 
Nawet jeśli cofniesz się do jednostki.... jedna noga na dole, jedna noga w górze. Jaka jest 
pozycja tej nogi? Co spowodowało że ty podniosłeś tą nogę tutaj? A ta stopa ciągle jest tutaj. 
Jak to jest, że możemy stworzyć energię mięśnia, ponieważ to jest, jak to nazywacie, anty 
grawitacja by ją podnieść. I robimy to poprzez esencję Duszy i Fizyczności ale nigdy się nad 
tym nie zastanawialiśmy. Nawet gdy podskakujesz... musisz być w stanie wytworzyć warunek 
tak, że jest w przeciwną stronę do kierunku sił pól planety. Więc już to mamy w swojej 
strukturze, ale teraz chodzi o to, jak bardzo możesz użyć, aby zostać tu na górze cały czas? 
Teraz widzicie, wiemy wszystko. Jako ludzie wiemy wszystko, my po prostu robiliśmy tego 
tak dużo, że nie jesteśmy, nie chcemy zrozumieć teraz, to my którzy jesteśmy w posiadaniu 
tego i w pozycji tego. Jeśli możesz podnieść swoją stopę pół centymetra od ziemi lub metr od 
ziemi, i to Ty decydujesz, więc już posiadasz wiedzę jak stworzyć system grawitacyjny. Ale 
skąd on pochodzi? Naprężasz mięsień, który, ten skurcz musi stworzyć siłę pola przeciwnie 
do przyciągania Ziemi. To są (pytania), na które teraz musisz odpowiedzieć. Wtedy, czy 
potrzebujemy butów? Lub gdy potrzebujemy, wiemy że możemy już wnosić się, ponieważ 
możemy to zrobić przez parę sekund, i decyzja podjęta jest w fizycznej części ciała by 
stworzyć takie pole, które jest mniejsze niż grawitacyjne przyciąganie Ziemi, więc musimy 
poszerzyć to i zrozumieć to jeszcze dalej. Wtedy możemy latać. I wtedy podniosłeś się, ale 
jak tworzysz kierunek i ruch? I jak to robisz? Chwilka, proszę. 12. Tak. Ok, dziękuję bardzo. 
Więc to sprowadza się do pozycji co i jak. Więc już wiemy. Teraz jesteś statkiem stojącym w 
powietrzu, jak obracasz tym ciałem? Czy możesz użyć Duszy Fizyczności stopy do Duszy 
Człowieka i zmieniać lub obracać się? Lub czy robisz jak gdy masz pieska w ramionach i w 
momencie gdy jest blisko wody i jego łapy już zaczynają pedałować zanim jeszcze dotknie 
wody? Znamy całą wiedzę ale sami ją ignorowaliśmy w stosunku do siebie. Człowiek musi 
się nauczyć więcej o sobie samym. Wtedy zrozumie, że jest bardzo silny i potężny. (RC) Jak 
Dan mówi na czacie, nie potrzebuję reaktorów, mam 75kg różnych GANSów, mam emocje, 
do lotu nie potrzebuję CH3 w moim statku, mam swoją Duszę i moje serce i mózg, czy to jest 
wystarczające? To więcej niż wystarczające, potrzebujesz tylko jeden gram tego. Ile GANSu 
umieszczasz w tych kręcących się rdzeniach? - 1 gram? Jeśli razem macie tego 5 gramów, w 
formacji gwiazdy, wtedy policzmy, masz 60kg, podzielone przez 5, możesz zrobić 12 tysięcy 
statków! (RC) <śmiech> To wystarczająco by każdy Kreator był bardzo zajęty, tak myślę. 



Jest zajęty wystarczająco długo. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy Kfssi polska. 
Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


