
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 24m 5s (MK) Tak dzień dobry, dobrego dnia Wam, gdziekolwiek, kiedykolwiek słuchacie 
tych nauczań. Jesteśmy tu z powrotem, i blisko 5 lat temu teraz idziemy w 6 rok nauczań i co 
jest ciekawe ile się nauczyliśmy, jak daleko jesteśmy do teraz i jak daleko musimy pójść. Jak 
mówiłem w innych wykładach, aż do teraz, my... My do tej pory uczyliśmy się o fizyczności, 
stanie materii, w wiedzy o człowieku. W ubiegłych 5 latach przesunęliśmy się dalej w wiedzy 
o strukturze stworzenia i w połowie tego roku aż do teraz, przesunęliśmy się do wymiaru 
technologii kosmicznej w jej prawdziwych terminach. I na tak wiele sposobów, co dalej? W 
zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym co nazywamy, życiu na tej planecie, jak się zaczęło. Ale, 
co jest bardziej istotne, to człowiek pochodzi z kultury, stał się kształcony, że w sposób w jaki 
udajemy się, na przykład, z jednego narodu do drugiego, uczymy się jego kultury, rozumiemy 
co jedzą, jak jedzą, jaki jest ten proces zrozumienia... I staraliśmy się zrozumieć, niektórzy z 
nas stoją za tą kulturą niektórzy wyjeżdżają na wakacje tam aby to zobaczyć. Człowiek teraz 
ma nowy wymiar życia. Teraz kiedy weszliśmy w technologię kosmosu, mamy więcej miejsc 
by się udać, nowe kultury do zrozumienia. Nowe metody, nowe rodzaje żywności, nowe typy 
oddziaływań, i na wiele sposobów, musimy być na to przygotowani, ponieważ mamy jedną 
wielką różnicę pomiędzy podróżowaniem... podróżowaniem z... nieczytelne. Nadal widzimy 
ludzi z 2 nogami i 2 rękami, 10 palcami rąk i 10 palcami u nóg, twarzą i dwojgiem oczu. o 
delikatnie innym kolorze, lecz nadal będąca formacją życia na tej planecie. Zgodnie z jego 
inteligencją i w sposobu w jaki człowiek ewoluował, aby przeżyć w różnych częściach tej 
planety. To czego musimy się nauczyć jest to co mówiliśmy o tworzeniu się życia na tej 
planecie, w zeszłym tygodniu. Wymiar życia na tej planecie ma wymiar fizyczności, 
ponieważ jest jego manifestacją. Co oznacza, że możemy je zobaczyć. Rozpoznajemy, że to 
jest pies, to jest człowiek, to jest kot. W otwarciu kosmosu dla człowieka, musimy zrozumieć, 
ten sam proces cyklu dział się w innych miejscach we Wszechświecie. Lecz tym razem, to nie 
jest w sposób w jaki my widzimy, to nie jest w sposób w jaki wychowano nas by rozumieć. 4 
nożne zwierzęta, 2 nożne zwierzęta, pies, człowiek, teraz te stworzenia, we własnych 
warunkach pozycji we Wszechświecie, mają swoją strukturę. Własne zrozumienie, swój 
własny intelekt, własne zrozumienie sytuacji w życiu. Co może być uśmiechem dla Ciebie, 
ten uśmiech kiedy zobaczą twoją twarz, może być dla nich niebezpieczny. Jak my to im 
wytłumaczymy? Że nie mieliśmy na celu. Nie możemy mówić językiem, nie możemy 
otworzyć słownika dla milionów gwiazd, ale możemy zrozumieć strukturę komunikacji 
poprzez Duszę Człowieka. To jest gdzie nasze nauki, od teraz będą ewoluować. Jak 
widzieliśmy na początku taśmę, którą widzieliśmy na początku, jest o Duszy Człowieka. Jest 
o Duszy, która zmienia człowieka w stworzenie Boga, stworzenie Kreatora. Wtedy kształt 
struktury, wygląd, intelekt się nie liczy, ponieważ teraz masz do czynienia z Duszą 
Człowieka. masz do czynienia z Duszą stworzenia. Mamy do czynienia z Duszą czym jest 
przed tobą która podejmie decyzję. Ma te same cechy jak ty, istnieje w wymiarze i tej pozycji, 
by potwierdzić swoje istnienie. I raduje się z innych rzeczy niż ty. i najprawdopodobniej to 
czym ty się radujesz jest tym czym ona się raduje. Ale teraz musimy zrozumieć, całość 
stworzenia, nie tylko kreacji na tej planecie. Jak już mówiłem, zaczęliśmy z wirusami, w 
zeszłym tygodniu mówiliśmy o stworzeniu człowieka, i teraz w procesie zrozumienia 
tworzenia fizyczności ciała człowieka, jedynym powodem by je mieć jest by stworzyć 
wymiar wolnej przestrzeni Energi, co nazywamy Duszą Człowieka. I w tym procesie musimy 
być w stanie zrozumieć działanie naszej Duszy. Nie jak do tej pory, co było ignorowane, ale 
od teraz będzie to częścią naszego codziennego życia. I wtedy z tym procesem, pójdziemy 
dalej, by dorastać, by rozwijać się. Poszerzamy naszą wiedzę o Wszechświecie, i w 
zrozumieniu, jedyne co potrzebujemy to nauczyć się jednego języka, a jest nim język Duszy 
Człowieka. Niektórzy z was podróżując do kosmosu tego Wszechświata, natknie się na inne 
życia, różnego rodzaju życia i stworzenia. Na tych, którzy są inteligentni, tych którzy mają 



inteligencję, ale nie mają umiejętności komunikacji z nimi. Ale, na tak wiele sposobów, 
musimy znaleźć sposób by współistnieć. Do teraz tolerowaliśmy wszystko na tej planecie, co 
latało, będące psem, będące lwem. Teraz musimy się nauczyć, uwzględnić inne Dusze, które 
w rzeczywistości nawet jeśli nie mają fizycznego wymiaru, to jesteśmy świadomi ich 
istnienia. Na wiele sposobów, jednym z powodów dla którego łączymy się ze stworzeniami, 
w nauczaniu z zeszłego tygodnia, i tygodnia przed nim, w którym były wirusy, na tak wiele 
sposobów, wile żyjących rzeczy we Wszechświecie, są właśnie pakietami Energi. One mogą, 
nie mają zamiaru szkodzić, ale mogą współistnieć z tobą, wewnątrz ciebie. Nie są pasożytami, 
są energią, której nie możesz zniszczyć, nawet jeśli wyglądają jak wirus. Podejmują decyzję, 
ale mają różne pakiety energii, mają życie. Więc co jest ważne, to dojść do następnego kroku 
w nauczaniu. A następnym etapem, następnym krokiem w nauczaniu jest, jak widzieliśmy jest 
jak się komunikujemy, jak żyjemy, i jak zrozumiemy strukturę życia istnień we 
Wszechświecie. Niefortunnie jest to jedyne miejsce we Wszechświecie gdzie angielska 
dykcja nie działa. I żadna twoja Wikipedia, nie będzie nikomu potrzebna. Po powrocie po 
podróżach z kosmosu, powiesz: widziałem tyle zwierząt, widziałem stworzenia, które nie 
mają oczu, ale mnie widziały. Mogły widzieć mój uśmiech, i powiedziały mi że widzą mój 
uśmiech, czuły mnie. I ten proces musi być od interakcji pól z istnienia Duszy Człowieka. Co 
wchłaniamy od nich, co otrzymujemy od nich? Jak je rozpoznajemy? Jak zapraszamy je by 
współistniały z naszą Duszą? Na tej planecie, zapraszamy kogoś do naszego domu. W 
przestrzeni Wszechświata w wymiarze Duszy Człowieka jak zaprosimy inną Dusze? By być 
w komunikacji, i by cieszyła się przyjemnością istnienia. Dusza Człowieka jeśli człowiek 
zrozumie, powinna stać się, bardzo podobnie, jak wszyscy wiedzą, stanem jak nazywamy 
GANSu. Jeśli spojrzysz, w rzeczywistości, co zrobiłeś w stanie GANSu ze stanu materii w 
inne, co jest bardzo proste, co wielu z was nie zdawało sobie sprawy, co uzyskali. Byłeś w 
stanie nano pojedyncze atomy. Ale w ścisłości stały się ...., wtedy stały się nano powłoką, i 
twoje nanopowlekanie Stalo się pojedynczą Plazmą. Ale co tak właściwie się tu dzieje, czy 
zrozumiałeś proces? W jednym z nauczań wyjaśniałem o owcy, jak odwracasz skórę 
wnętrzem na zewnątrz i to widziałeś. Co idzie do środka, a co na zewnątrz, kiedy odwracasz 
skórę wewnętrznym na wierzch, skóra owcy jest tym. Kiedy otwierasz skórę owcy, jest tym. 
Co to oznacza? Wielu z was jeśli to zrozumiecie, dojdziecie do zrozumienia prawdy o 
stworzeniu samych siebie. Twoja fizyczność, jest tym. I wszystko co musisz zrobić, będziesz 
zdumiony, jeśli spojrzysz, Dusza staje się istnieniem. Gdzie fizyczność staje się wnętrznością. 
Do teraz żyjesz tym życiem, teraz musisz się nauczyć w ten sposób. To jest życie we 
Wszechświecie. To jest życie w wymiarze fizyczności na tej planecie, gdziekolwiek gdzie 
wybrałeś. W piosence mówią: "gdziekolwiek położę moją głowę, jest mój dom". 
Gdziekolwiek zadecydujesz zmienić kurtkę kończysz w wymiarze fizyczności cokolwiek 
może to być. Ale ponownie jako Dusza możesz powrócić z powrotem, by stać się polem. To 
jest cel tego nauczania. Mówiliśmy o ludziach, kilka nauczań wstecz, którzy są lewo ręczni i 
byli zmuszani być prawo ręcznymi, ponieważ to jest normą, ale w rzeczywistości życie żyje 
w lewej. To dokładnie to co się dzieje. Jesteśmy zmuszani jak być prawo ręcznymi, jak być w 
wymiarze fizycznym teraz nie jesteś zmuszany, teraz pokazuje ci drogę. Jest dla nas by 
decydować, w tym procesie możemy pozycjonować się gdziekolwiek we Wszechświecie i 
zamanifestować się. W tym stanie potrzebujesz samolotów, samochodów, by przenosić cię, a 
w tym stanie potrzebujesz pól Wszechświata by móc latać i podróżować na wskroś. W 
każdym bądź razie, kiedy staniesz się stanem Duszy, podróżujesz po nadprzewodniku 
wszechświata. Żadnych oporów, możesz wybrać pozycję, wsiadasz, oddziałujesz, wysiadasz. 
Wtedy kiedy oddziałujesz, zatrzymujesz się, to jet tu gdzie chcę być, manifestujesz się 
możesz wciąż zmieniać się, zatrzymywać gdziekolwiek chcesz, super autostrady pól 
Wszechświata. Tam nie ma czasu, nie ma przestrzeni, i nie ma wymiaru. To ty wybierasz. W 
ten sam sposób, kiedy masz Emocje na zewnątrz kiedy jesteś w środku, w fizycznym 



wymiarze ta Emocja dyktuje również fizyczność Duszy. Teraz rozumiesz kiedy mówię, 
stworzyłem człowieka na obraz siebie, to jest to samo. I jeśli to zrozumiałeś to zrozumiałeś 
całość stworzenia, ponieważ całość życia we Wszechświecie jest tym. W jednym z moich 
nauczań, jakiś czas temu odnosiłem się do tego w bardzo dziwny sposób, i wtedy wielu ludzi 
popatrzyło na mnie bardzo dziwnymi oczami. Zobaczmy, co ty zrozumiesz. Jeśli to jest 
fizyczność człowieka i to jest Dusza Człowieka, i człowiek może się przenieś i sprawić aby 
stał się Plazmą, jak moje czerwone.. teraz jest tym. Wtedy, jest jedna rzecz, która jest 
niezrozumiała, teraz, fizyczność człowieka staje się wymiarem będącym w środku. Teologia 
zrozumienia wziąłeś materiał i zrobiłeś nano powlekanie i zrobiłeś GANSy. I teraz 
zrozumiałeś kolejny krok w świecie stworzenia, jeśli to jest Słońce w pewien sposób, 
stworzenie Słońca zamanifestowało się samo w fizyczności człowieka. Gdzie my 
transmutujemy, w pewien sposób, przeżywamy przez w Duszy Słońca w sobie samej. Czy 
nasza Dusza jest zakończeniem cyklu kreacji? Od Energi do materii, od materii z powrotem 
do energii? Taśma mówi: "Twoja Dusza pochodzi od Kreatora, z innego cyklu życia", Wtedy 
jeden punkt, musi być zrozumiany, czy to co widzimy jako życie człowieka, jest niczym 
innym jak tylko mirażem, tylko fasadą. Na wiele sposobów, zabraliśmy nano materiał w 
wymiarze fizyczności, i robiliśmy GANSy, a wraz z GANSami stworzyliśmy energię by była 
twórcą materii. Czy jest w cyklu życia człowieka taki nano materiał, że wraz z nim tworzymy 
Słońce, i cykl się kończy? Czy jest fizyczność człowieka częścią kończącą cykl od energii do 
stanu materii, i stanu materii z powrotem do Energi co nazywamy Duszą Człowieka, co w 
rzeczywistości, ta Dusza Człowieka jest Słońcem? Wtedy zrozumiemy gdzie chcielibyśmy by 
Słońce było w jakiej galaktyce w jakiej pozycji,w którym wszechświecie? To jest to co jest 
kończy cykl zrozumienia stworzenia. Co było powiedziane, co nazywamy fizycznością, ale w 
wymiarze wymiarze Duszy Człowieka. (RC) Przepraszam Panie Keshe, czy możesz 
powtórzyć ostatnie zdanie? Przerwało tam. (MK) Nic nie mówiłem, przestałem kiedy mnie 
wycięło. (RC) OK dziękuje. (MK) Kiedy jest zakłócenie widzę to na moim ekranie. Więc to 
jest to co musimy zrozumieć. Jak to przejście od energii do fizyczności w wymiarze życia 
środowiska manifestujemy się, stało się nieistotne. Ponieważ w rzeczywistości w istocie w 
tworzeniu życia stajemy się tym i wracamy skąd pochodzimy. Nasza Dusza jest stworzona 
przez i wraca z powrotem skąd wyszła, by stać się drugim słońcem w cyklu życia, innego 
cyklu. Teraz, jeśli ten cykl ma zaniedbanie/wadę i wiele zaniedbań, możesz sobie wyobrazić, 
jak wiele planet i gwiazd, i żyć zostanie stworzone z tą wadą? Czy jest to zaniedbanie, tym co 
jest niepoprawne, w strukturze słońca, co doprowadziło do stworzenia życia na tej planecie, 
gdzie morderstwa i zabijanie i wszystko inne jest częścią jej? Czy to słońce, lub co my 
nazywamy centrum struktury naszego życia, pochodzi z innego życia, które zostało 
zakłócone, i teraz jesteśmy tego dziećmi? I jest to co mówię, jakie dzieci stworzy ta Dusza? 
Teraz staje się to ważne dla nas, nie iść w to co nazywamy teologią, ale iść w prawdę o tej 
myśli, prawdę w tej materii. Pochodzimy od Słońca, promienie Słońca w interakcji z polami 
bezwładności tej planety, tworzą człowieka. Teraz jeśli na to spojrzysz, wracasz na tą samą 
ścieżkę. Dusza podróżuje i staje się kolejnym Słońcem. Jeśli był jakiś błąd co się przestało 
działać w tej komunikacji, która doprowadziła do takiego bałaganu jak myślisz, co będzie 
następnym bałaganem, cały bałagan będzie podążał dalej. Ale w rzeczywistości, na wiele 
sposobów, pochodzimy ze Słońca, i powinniśmy stać się słońcem. Teraz co jest ważne dla 
ludzkości, to zrozumieć, i w całości pojąć, jaka jest funkcja tego, co nazywamy Duszą 
Człowieka? Lub, czy to Słońce już przez fizyczną egzystencję jak rozpoczyna tworzyć własną 
jak wiemy, nie potrzebuje wymiaru fizyczności, ale samo w sobie chce się stworzyć, i stać się 
Słońcem, stając się kolejnym Słońcem, co widzimy i nazywamy to systemem słonecznym. 
Czy jest to Słońce, co nazywamy, strukturą kolejnej istoty, lub jest częścią istoty, i jakie 
kolejne życia w fizycznym wymiarze, nasza Dusza już stworzyła? Kiedy staniecie się 
fizykami jądrowymi, i kiedy zrozumiecie, strukturę nukleonu w sposób jaki my to rozumiemy 



wtedy zrozumiesz, nie ma różnicy między działaniu w mikro a makro. Jak pola Słońca 
oddziałują by stworzyć fizyczność człowieka, tak samo promienie Duszy Człowieka, z 
interakcją, doprowadzają do stworzenia kolejnego wymiaru i nie potrzebują zgonu 
fizyczności. I jeśli człowiek zrozumie to wtedy może dotknąć energii Wszechświata, i 
zatrzymać w fizyczności wykorzystać na życie ... nieczytelne. W wymiarze Wszechświata, 
nie ma czasu, nie ma przestrzeni/odległości. Wtedy wracamy co słów z nauczania z zeszłego 
tygodnia: Po co tu jesteśmy? Co jest celem życia? I dlaczego jesteśmy tutaj na tej planecie, co 
tworzymy, że nie jesteśmy tego świadomi? W punkcie, co nazywamy śmiercią, czy w 
rzeczywistości, stajemy się częścią jedną z części stworzenia całości naszego stworzenia, 
będącą wymiarem fizyczności? Teraz rozumiemy dylemat życia, egzystencji, nie tylko żyjesz 
w wymiarze fizyczności ale żyjesz w wymiarze egzystencji swojej Duszy. Dusza ma własne 
życie, swój własny wymiar. Tylko co jest, jest w stanie materii, w sile staje się fizycznością 
człowieka. Dusza Człowieka ma całość spektrum, i nic co jest tam, w spektrum wapnia, nie 
może się zatrzymać. Jak to nazwaliśmy, jest własnym neutrino, że możesz podróżować w 
przestrzeni Wszechświata. Więc, czy nasza Dusza żyje dwoma życiami jedno w wymiarze 
fizyczności naszej egzystencji, jednego z wymiarów egzystencji innych? Ponieważ, jak 
możesz czuć swojego syna jeśli ma gdzieś kłopoty ponieważ pola, mogą sięgać jego Duszy, 
bo byłeś częścią jego stworzenia więc te pola przechodzą dalej. I gdzieś na tej Lini, w danym 
środowisku spotykają dopasowane siły, i wtedy przekształcają się, tworzą nowe stworzenia. 
Ale jak to wygląda tutaj to patrzy na, Duszę Człowieka, tak jak my wyglądamy, jak nasze 
Słońce nasz stwórca. Trochę to przewrotne prawda? Zbyt skomplikowane dla wielu z was .... 
nieczytelne i w rzeczywistości co wyjaśniłem w zeszłym tygodniu w wymiarze stworzenia, 
jak aminokwasy zostały stworzone, w danym środowisku, więc masz aminokwas, co 
nazywamy, początkiem życia, w jakimkolwiek wymiarze i miejscu. Wtedy pytanie 
przychodzi do was wszystkich: Co robicie na tej planecie? I co poszło nie tak? Lub czy coś 
poszło nie tak? Czy twoja Dusza staje się bardziej inteligentna w rozwoju w czasie pobytu na 
te planecie, że doprowadza i wybiera własne stworzenie? To wielki bałagan. Ale piękny 
bałagan. Więc co masz w swoich rękach jest bardzo proste, Byłeś w tym stanie. Ze swoją 
Duszą w środku. Twoim problemem jest, 'przepraszam jeszcze noga' Twój problem jest 
bardzo prosty: Teraz jak mogę stać się Słońcem? Dusza Człowieka z fizycznością człowieka 
w centrum. To bardzo podobne do tworzenia się czarnej dziury, Czy fizyczność człowieka, 
staje się jak czarną dziurą człowieka? Gdzie z niej, życie jest tworzone, w kolejnym 
wymiarze, w kolejnej sile, w innym miejscu we Wszechświecie? A odpowiedz jest bardzo 
prosta: TAK! Jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, transmutacja elementów nie jest tylko 
by zrobić z żelaza złoto, jest od fizyczności człowieka, przez Duszę Człowieka i do 
fizyczności nowego wymiaru. Wielu z was, zacznie z tym transmutowaniem, lub 
zrozumieniem przekształcenia z tego do tego, w bardzo krótkim czasie to nadejdzie. 
Wszystko co musimy zrobić to zmienić środowisko, a człowiek powinien zobaczyć swoją 
Duszę. Jeśli spojrzysz, wziąłem metal i zmieniłem środowisko inna forma i widziałeś, (że 
Plazma rozpoczyna materialny stan) nieczytelne Teraz, tutaj masz sól, lub Sód w bazie (Na) 
czego potrzeba by zmienić, człowieka na to? Aby pozwolić Duszy Człowieka na świecenie 
niż manifestację fizyczności? To bardzo dziwna historia. Pokazałem ci od materii do GANSu, 
i do Energi, której użyłeś, by stworzyć reaktor i to zrobiłeś, dałeś różne z tego rzeczy. 
Zabrałem człowieka ze stanu GANS, w Duszę Słońca, jeśli zrozumie to, to jest poprawne. 
Gdzie być chciał aby była twoja Dusza, i w jakim kształcie.? Jak ty, lub jakie, co nazywam, 
jeśli chcesz to nazwać, zasolenie używasz, by wytworzyć konwersje fizyczności człowieka, 
lub pokazać manifestację Duszy Człowieka jako Plazma jego samego? Czym jest ten roztwór, 
który zmienia fizyczność człowieka i Duszę Człowieka spowrotem z innego wymiaru, innej 
fizyczności, w coś innego. Wielkim pytaniem jest, gdy staniesz się Słońcem, i w trakcie życia 
w wymiarze fizyczności, że twoja Dusza świeci, czy mógłbyś w dowolnym punkcie, w twoim 



fizycznym życiu, napotkać Duszę, kolejną kreację twojej fizyczności, w innym wymiarze? Co 
oznacza, że będziesz widział Dusze swoich własnych 'potomków' /'dzieci' Duszy z której 
każda ma wymiar fizyczności manifestacji samej siebie, w kolejnym punkcie i wymiarze 
Wszechświata. W pewien sposób, tak jak w swoim fizycznym życiu widzimy swoje dzieci, 
jeśli rozumiesz działanie Duszy, czy mógłbyś zobaczysz dzieci swojej Duszy? Odpowiedz 
brzmi TAK, ale dla tych którzy mogą rozumieć proces. Wtedy ilu z was chciałoby przejść do 
tego wymiaru? I to jest twój problem, wszystkich z was. Wtedy człowiek nie będzie zabijał, 
ponieważ poprzez zabijanie kradnie z własnej Duszy i swoich dzieci. To jest niesamowita 
historia lecz jest to bat którego człowiek sam sobie ukręcił. Kiedy mówimy o synu Boga... czy 
Bóg z siebie poprzez własną Duszę, stworzył własnego syna, i poprzez Duszę tego co 
nazywamy, Duchem Świętym, Bóg stworzył aby zobaczyć własnego syna? Teologia kreacji 
nie różni, się od tego co jest rzeczywistością egzystencji człowieka w wymiarze tego 
Wszechświata. Nie może się różnić. Chyba że człowiek zadecyduje by być innym, wtedy 
czuje się dobrze robiąc to co chce, ale proces jest ten sam. Jak daleko, pozwolimy sobie by 
widzieć własną Duszę, co się stanie kiedy napotkamy inną Duszę? W fizycznym wymiarze, 
co zamierzamy jej powiedzieć? O co zamierzamy ją zapytać? Teraz rozumiesz. Czy chciałbyś 
stworzyć fizyczność człowieka i Duszę Człowieka by stała się i stworzyła statek kosmiczny. 
Lub, czy chciałbyś sprawić, abyś podróżował w wymiarze swojej własnej Duszy, bez statku 
kosmicznego? Powiem ci jedno, ten facet jest szybszy, ten facet ma problem z fizycznością. 
Może zrozumiemy coś bardzo ważnego, co jest bliżej ciebie, i wtedy ma to znaczenie dla 
ciebie. Czy Dusza Człowieka jest grawitacyjnym polem, a jej fizyczne życie magnetycznym? 
I my decydujemy kiedy przekształcić magnetyczne w grawitacyjne, a grawitacyjne na 
magnetyczne, i wtedy zmieniamy pozycję fizyczności Duszy Człowieka. Wtedy jeśli to 
zrozumiałeś największym pytaniem dla ciebie jest: Czy potrzebuję jeść i zabijać z tego 
powodu? I teraz jesteśmy świadomymi tych dwóch. Lub poprzez to, czy mogę podłączyć się 
do Uniwersalnej Energii, i poprzez nią karmić moją fizyczność. Kiedy stajesz się wymiarem 
Duszy, masz rozpiętość całego Wszechświata, więc masz dostęp do wszystkiego, lub czy 
możesz znaleźć wspólną płaszczyznę gdzie, oba mogą istnieć w jednym? Ty decydujesz, 
który komediant ukaże się i jak. Nauczanie dzisiejsze nie jest o Duszy Człowieka, jest o nim 
samym (człowieku) i jak jest otwarty by zrozumieć prawdę o własnym stworzeniu, i do jakiej 
kreacji z samego siebie doprowadza i w jakim wymiarze. Dusza Człowieka, posiada 
powtórzenie samej siebie, nazywamy to Słońcem i to stało się człowiekiem. Wewnątrz 
człowieka stworzyliśmy Duszę Człowieka lub Słońce człowieka i z niej, doprowadziło do 
kreacji fizyczności człowieka z Duszy Człowieka. I to samo w sobie będzie się powtarzać. 
Dusza Duszy Człowieka. Przeczytaj książkę numer 1. Neutron i wtedy ty decydujesz, w 
którym samo-podziale będzie znajdował się ten neutron. Ponieważ to samo z siebie tworzy 
swój własny Neutron. Jeśli źle to ogarniesz tutaj, masz źle tutaj, w konsekwencji będzie tutaj i 
tutaj i tutaj. Teraz wróć do wiedzy o kosmologii i wtedy nasi przyjaciele z NASA, mają 
maszyny na Marsie, szukając życia. Myślę że wielu z was, jeśli to zrozumieliście możecie im 
opowiedzieć jedną pojedynczą rzecz, z nauczania z zeszłego tygodnia, tygodnia przed nim i 
dzisiaj: Chcą wiedzieć czy istniało życie na Marsie, na Marsie, Jowiszu, lub Saturnie, 
powiedzcie im TAK! Jest życie na ich wszystkich, i jeśli ja zadecyduje, gdy już zrozumiem 
działanie mojej Duszy, mogę skolonizować każdą planetę we Wszechświecie. Nie potrzebuje 
wystrzeliwywać przez... potrzebuję przetasować się przez młyny Wszechświata. Wtedy 
nadchodzi punkt: Jak dużo wiesz o swojej własnej Duszy, i co jest warunkiem zrozumienia 
jej? Lub czy możemy żyć w dwóch wymiarach, Duszy i fizyczności i poprzez wchłanianie 
energii z Wszechświata, co robi każde inne stworzenia we Wszechświecie, by karmić 
fizyczność, że zabijanie nie staje się częścią cyklu życia człowieka. Czy potrzebujemy 
elewować energię fizyczności, by osiągnęła energię Duszy Człowieka w strukturze mózgu 
człowieka? Wtedy fizyczność sama w sobie, stanie się częścią Duszy, a Dusza stanie się 



częścią fizyczności. Myślałem dzisiaj rano, jeśli mogę przesunąć człowieka, tam gdzie chcę, 
zakończę nauczanie przy 300-tnej, lekcji, więc masz jeszcze 44 lekcje aby się nauczyć, lub 
kolejnych 46 lekcji by się nauczyć o całości i wtedy mogę odpocząć. Oznacz to jeszcze jeden 
rok. Oznacza to, uzupełnienie człowieka, by zrozumiał Duszę samego siebie do końca 2019. 
Dokończenie Pokoju na świecie, i dokończenie wielu innych rzeczy. Tak jak powiedziałem na 
wtorkowym nauczaniu spełnienie obietnicy w Torze. Lecz, czy będziemy w stanie dojrzeć w 
tak krótkim czasie, lub czy zrozumiemy totalność w takim krótkim czasie? Czy potrzebujemy 
wojen i narzędzi wojny by zabijać więcej, by wyczerpywać? Jeśli chciałbyś zobaczyć jak to 
wyczerpywanie się odbywa, kup sobie, to co nazywam, testerem i dodaj różne GANSy i 
zobacz w którą drogę podąży twój GaNS, w swoim Ph lub w swojej, tym co nazywamy, 
kwasowości, lub cokolwiek. Życie człowieka, fizyczne życie człowieka, według wiedzy 
człowieka, człowiek patrzył tylko na kwasowość, jak powiedziałem przedtem, nigdy nie 
patrzył na zasadowość i to jest gdzie człowiek popełnił błąd. To jest gdzie nauka wiedzy 
człowieka podążyła złą drogą. I jeśli spojrzysz, my tylko patrzymy na zasadowość, co 
oznacza otrzymywanie, ale w tym samym czasie musimy dać więcej by otrzymać by stać się 
bardziej zasadowym. Gdzie zasadowość oznacza dawanie, uwalniasz ileś energii, ale w stanie 
zasadowym lub Duszy Człowieka, otrzymuje tak wiele, bierzemy tak wiele by, że dajemy 
więcej poprzez jej konwersję. Teraz, miejmy nadzieje, że zagadka została rozwiązana dla 
wielu z was. Teraz rozumiesz dlaczego zacząłem nauczanie w taki sposób w ostatnich 2-3 
tygodniach, i teraz dokąd zmierzamy i co tak właściwie osiągnęliśmy by zrozumieć. Pełen 
cykl życia człowieka, jak powiedziałem, w wymiarze Plazmy Słońca do fizyczności 
człowieka, poprzez Duszę Człowieka, do Plazmy nowego Słońca. Ale jako, że istnieje teoria, 
w świecie człowieka ona mówi, jeśli pójdę do takiej i takiej rzeczy, czy zobaczę samego 
siebie? Wy nazywacie to powrotem do przyszłości, ale jeśli możesz sprawić by twoja Dusza 
podróżowała szybciej w wymiarze fizyczności, czy zobaczyłbyś dzieci swojej Duszy? Wtedy 
zrozumiesz jak dużo więcej musisz dać, by mieć szybkość, by przeskoczyć lukę przestrzenną 
i to jest możliwe. I wtedy to jest to co nadeszło, i człowiek nie zrozumiał - syn Boga. I w 
odwrotnym procesie, masz to samo, ten sam proces powtarza sam siebie, istnieje Bóg dla 
naszego Słońca, które doprowadziło do stworzenia nas i naszej Duszy do następnej. Ale czy 
potrzebujemy stworzyć fizyczne życie by stworzyć Duszę, lub czy możemy poprzez 
oddziaływanie pól stworzyć Duszę bez fizyczności, która może doprowadzić do stworzenia 
kolejnej Duszy by stała się fizyczna? Odpowiedz brzmi: TAK! Mam nadzieje, że będziesz 
dobrze spał dzisiejszej nocy. Wtedy zrozumiesz, jaka jest różnica między rzeczywistością 
fizyczności człowieka, a snem człowieka. Czy sen człowieka jest wymiarem Duszy, a 
rzeczywistość człowieka to cykl dnia i nocy. Wtedy, jeśli to zrozumiesz, będziesz wiedział 
gdzie znaleźć własną Duszę, ponieważ podróżujesz z nią przez cały czas. Wtedy, co widzi 
Dusza Człowieka, w wymiarze niefizycznej namacalności życia człowieka. Czy to nie jest 
dziwne? Wkładamy ją w ciało, i wkładamy je w auto, które samo podróżuje z prędkością 
światłą dookoła Wszechświata. Czy potrzebujemy, wszystkich tych generatorów i statków 
kosmicznych? Lub, możemy doprowadzić do generacji życia nas samych w wymiarze Duszy 
Człowieka. Jak zawsze powtarzam: "Dzień dobry". Jakieś pytania? (RC) OK Dziękuje Panie 
Keshe, i jak zwykle zapraszam uczestników, do zadawania pytań na Zoom, tutaj i możecie 
podnieść rękę, lub możecie je zadać najlepiej na Q&A lub na czacie. Ja mam pytanie Panie 
Keshe, które zapisałem, zanim zacząłeś mówić, właściwie i ma to związek z tym co, o czym 
ty mówiłeś, dziwnym zbiegiem okoliczności. Moje pytanie: Jak ktoś może polecieć na Słońce 
i nie zostać spalonym? (MK) Bardzo prosto, poprzez podniesienie swojej Duszy... (RC) Tak 
już praktycznie pan na nie odpowiedział. Znajdź swoją Duszę i możesz to zrobić, tak to 
powiedziałeś? (MK) Tak, czy nie było mnie słychać? (RC) Byłem zajęty gadaniem w tym 
samym czasie, ale tak, słyszałem to, tak. Jeśli zrozumiesz, nawet Słońce ma siłę 
plazmatycznych pól, to nie jest Uniwersalna siła i jeśli zrozumiesz siłę Duszy Człowieka, 



wszystko co musisz zrobić to zsumować lub wejść w wyższą siłę. Głównym problemem dla 
człowieka, na ta chwilę, jest odnalezienie jego własnej Duszy, odnalezienie siły swojej Duszy 
i dowiedzieć się jak może komunikować się i żyć we własnej Duszy. Pamiętasz tą dziecięcą 
grę, w którą kiedyś się bawiliśmy, dziecko podchodzi do ciebie, i mówi: "Czy mnie widzisz?" 
a ty mówisz: "Nie nie widzę cię." i mówi: "Jestem tutaj, jestem tutaj". A ty odpowiadasz: 
"Gdzie?" I mówisz: "Nie widzę cię, gdzie jesteś, nie słyszę cię." A dziecko patrzy "Jestem 
tutaj tato, jestem tutaj" i skacze w górę i w dół, wtedy mówisz "Oooooo tutaj jesteś" Tak samo 
jest z Duszą Człowieka. To tylko gra do zabawy, dla człowieka by zrozumiał, by znalazł 
własną Duszę. Cofnij się tylko do jednej myśli którą powiedziałem w ostatnich kilku 
minutach to jest wprowadzenie do nauczań, które nadejdą, ale w pewien sposób, jest tym 
czym jest. Czy człowiek może dojrzeć, że, WOW... Właśnie otrzymałem prezent. Czy możesz 
wysłać to zdjęcie Rickowi, proszę? Potrzebuje to drugie, na którym oboje siedzą. Widzisz, 
jest bardzo prosto kiedy rozumiesz. Właśnie otrzymałem serie zdjęć, te zdjęcia zostały 
zrobione przez innych ludzi, i ty zrozumiesz to, jak nie ma różnicy pomiędzy człowiekiem, w 
jakimkolwiek stanie życia. Jest kolejne zdjęcie, gdzie obydwoje siedzą, czy je znalazłaś? 
(CK) Przeszukuję wszystko, cokolwiek mogę zebrać, jeśli je zdobędę wyśle je do ciebie. 
(MK) Ok. Teraz, chcę tobie pokazać, to co rozumiemy z Duszy Człowieka. Te zdjęcia nigdy 
nie były pokazywane publicznie i pokażemy je dzisiaj. Jest ich więcej, są kolejne 2 czy 3 
części tego, które zostały zrobione, i zostały nam podarowane. Rick czy już je otrzymałeś? 
(RC) Jeszcze nie, nie sądzę. (MK) Wysłałem je do ciebie. Wtedy zrozumiesz, i kiedy Ci 
powiem, możesz je pokazać. To pokazuje wiele rzeczy. W czasie wytłumaczę to, nie 
oczekiwałem tego, ale jest to miłe, co otrzymaliśmy. Jest na twojej bezpiecznej Lini, Rick, 
(RC) Tak, wierzę że coś przychodzi, teraz, jeszcze chwileczkę. Ok, zaprezentuje to tutaj. 
(MK) Nie wyświetlaj jeszcze na ekranie, dopóki ci nie powiem. Przepraszam za to, to jest coś, 
jakoś za każdym razem gdy próbujemy robić rzeczy jak te, coś się dzieje na naszej linii, ale 
jest ok, znajdę inny sposób by to zrobić. Czym to jest, co my rozumiemy, to do jakiego 
stopnia rozumiemy funkcjonowanie naszej własnej fizyczności i działanie naszej własnej 
Duszy? Jak to się dzieje, że nie możemy przejść przez barierę przejścia między czasem snu i 
jawy? Jeśli to zrobimy, jeśli potrafimy to zrobić, wtedy, czy nie bylibyśmy w stanie chodzić 
korytarzem życia naszej Duszy i zrozumieć interakcję naszej Duszy? I czy to nie uzupełniłoby 
cyklu życia człowieka. To jest to czego się boimy. Co widzimy, w jednym życiu lub 
kolejnym? Przerwa w tłumaczeniu do 1h48m31s. Mam całą wieczność fizycznego czasu aby 
zmienić rodzaj ludzki, aby przejść do następnego kroku, chodzi tylko o to jak długo wy ludzie 
chcecie spędzić na to by pójść do przodu. To wszystko. I gdy jeden z was pójdzie do przodu, 
reszta podąży. Ludzie są dobrymi owcami i bardzo dobrymi naśladowcami. I jak mawiają, 
mamy dobre stosunki z narodem który może skopiować cokolwiek i tyle ile chcesz. Kiedy 
człowiek dojdzie do punktu że znajdzie przejście poprzez swoją Duszę poprzez przejście tego 
co nazywamy życiem we śnie. Możemy przygotować wymiar Duszy Fizyczności, aby 
podróżować z przejściem do Duszy Człowieka, że wchodzi w centrum Duszy Człowieka, że 
ona świeci Duszą Człowieka. Bez wymiaru i światłem Kreatora. Bardzo podobnie, jak gdy 
kładziesz się na łóżku i naciągasz prześcieradło na głowę. Ale tym razem, nie zakrywasz 
fizyczności, bierzesz fizyczność poprzez Duszę Człowieka tak, że to co widzisz jest światłem 
nadchodzącym z osłon, a nie fizycznym człowiekiem w środku. Teraz, dla tych z was którzy 
siedzą na przeciwko powinniście być w stanie zrozumieć o czym były te wszystkie nauki. 
Jeśli ta sytuacja która jest przed wami by się nie wydarzyła, większość z was miałaby książkę 
nr 4 i 5 do tej pory w swoich rękach. Wszystkie książki są kompletne. Do póki nie powrócimy 
do Belgii, nie opublikujemy żadnej książki, Dziękuję bardzo za zdjęcie, Rick. Możesz je 
ściągnąć, myślę że jest wystarczająco czasu aby zrozumieć co będzie na następnych zdjęciach 
które opublikujemy. Możesz zmienić zdjęcie, proszę. Złożymy je do... Europejskiego Sądu 
Sprawiedliwości. Jesteśmy niewinni. Jest stara historia, w której kobieta została zabrana do 



sądu. Mówiła że została zgwałcona. Sędzia zapytał ją... Czy możesz zamknąć mikrofon, 
proszę? Jesteś piękną kobietą, czy możesz nam wyjaśnić jak zostałaś zgwałcona? I sędzia 
zadał jedno pytanie tej kobiecie: "Czy mogą zapytać cię jaki jest twój zawód?" 
Odpowiedziała: "Jestem kobietą ulicy". Sędzia powiedział: "jak wiesz, wykonując ten zawód, 
że zostałaś zgwałcona?" Kobieta odpowiedziała: "Ten dzentelmen tutaj dał mi czek za moją 
opiekę nad nim, na ulicy. I kiedy wzięłam czek do banku, był bez pokrycia i czek został 
zwrócony. W tym momencie dowiedziałam się, że mnie zgwałcono." To jest historia tego 
samego człowieka, którego widzieliście stojącego. Kiedy zastraszanie nie podziałało, staliśmy 
się przestępcami, kryminalistami i oszustami. Do tego czasu byliśmy naukowcami narodu. 
Prostytutka stoi z kamerą w ręce, oskarżając o przestępczość, oszustwo i terroryzm. Teraz 
rozumiecie, jak człowiek był kontrolowany poprzez swoją fizyczność przez tych którzy 
myśleli że mają kontrolę nad fizycznością narodów. Proszę tych z was którzy mają 
bezpośredni kontakt z tymi z panem Czerwony Krąg. i panem Dellanoua, przekażcie im to 
zdjęcie. Mamy dużo do dania. Czas i miejsce są zapisane. Kiedy chcieliśmy się podzielić i 
dzieliliśmy się wiedzą z wami panowie, staliśmy się kryminalistami, ponieważ kryminaliści 
chcieli okupu. Czy pamiętacie książkę numer 3? Na stronie 151 - Kreacja Czarnej Dziury, 
który został opublikowany w zeszłym tygodniu w magazynie na ten miesiąc. Tam 
wskazujemy na imię naukowca, jaki to był zbieg okoliczności i umieściliśmy zdjęcie, kopię 
listu z instytutu. Jaki przypadek. Mamy taki sam przypadek, ale mamy dowody. Musimy 
zrozumieć, że człowiek musi być silny w Duszy i w strukturze swojej własnej fizyczności i 
możesz wybrać cokolwiek chcesz zrobić, tak długo jak ma on pełne zrozumienie swojej 
Duszy. To jest pięknem, tej wiedzy. To przez co staramy się ciebie przeprowadzić to byś stał 
się człowiekiem kosmosu, ale rozumiał statek, który do zabrania ciebie w kosmos, jest w 
Tobie. To ty, w niewymiarowym fizycznym życiu. Musimy zrozumieć wartość naszej własnej 
Duszy i dzisiaj lub dzisiaj lub jutro rano, lub w środku dnia, gdziekolwiek śpisz, zasypiasz, 
jeśli rozumiesz proces przejścia, możesz dosięgnąć swojej Duszy. I wtedy możesz znaleźć 
sposób aby zrozumieć pracę Duszy wewnątrz siebie by Dusza dojrzała i fizyczność. Tak, że 
nie potrzebujesz zabijać, nie potrzebuje flagi króla aby zastraszać i nie potrzebuje składać 
roszczeń gwałtu gdy nie zrozumiemy że nie mamy pojęcia o pracy Duszy Człowieka. Tak, że 
możesz karmić siebie poprzez Duszę do wymiaru fizyczności. Wtedy dowiesz się, gdy idziesz 
do pracy w ciągu dnia aby znaleźć chleb aby nakarmić fizyczność, możesz zrobić to samo w 
królestwie snu, aby zebrać energię, która jest wolna/darmowa aby karmić fizyczność, tak że 
gdy fizyczność porusza się w wymiarze swojego przebudzenia, nie potrzebuje zabijać. Sposób 
w jaki transferujesz swoją energię i swoje myśli i swoje emocje, dostarczasz energię która jest 
w wymiarze Duszy Fizyczności, że karmi fizyczne życie i nie potrzebujesz niszczyć 
kolejnego życia aby z niego coś uzyskać. Teraz rozumiesz, o czym mówiłem w zeszłym 
tygodniu w naukach. Mówiłem ci, że nauczę cię jak karmić swoją Duszę. Jak, jak mówiłem 
wcześniej, wiele osób mówi "panie Keshe, idziemy spać z panem, jako że pana słuchamy" i ja 
zawsze im mówię, że mam nadzieję że są to przyjemne sny. Jeśli słuchasz mnie i idziesz do 
królestwa snów, idź ścieżką Duszy Człowieka, że to jest gdzie mnie znajdziesz. Wtedy 
dowiesz się o wymiarze fizyczności. Wtedy nie potrzebujesz pić wody GaNSowej aby karmić 
swoją fizyczność, aby zostać przy życiu. Ta woda GaNSowa w twoim kubku, jest obrazem 
twojej własnej Duszy a nie owocem który myślałeś że do niej wkładasz. Ci z was którzy 
zrobili te wody i stoicie tam robiąc je, zapomnieliście o jednej rzeczy i powtarzam to po raz 
kolejny, ponieważ zrozumiesz, już niedługo, coś bardzo prostego co przegapiliście. To był 
kubek, [czemu to ciągle wyskakuje] To był kubek i to była woda w nim i umieściłeś swoje 
owoce tutaj i tutaj, wszystkie swoje GaNSy CO2, ZnO i kładziesz GaNS czegokolwiek 
innego tutaj i kładziesz swoją pomarańczę tutaj i kładziesz tutaj swoje jabłko i kładziesz inne 
rzeczy tutaj. Albo, jeśli jesteś ciągle niedojrzały, wrzucasz je w GaNS, transferujesz je i 
wtedy transferujesz wszystkie te rzeczy na dno. Moi przyjaciele zapomnieliście jednej rzeczy. 



Też tam staliście i tak samo wasza Dusza. I kto pił tą wodę? Czy tylko piłeś pomarańczę i 
jabłko i zapomniałeś o picu swojej własnej Energi, swojej własnej Duszy? To już jest w 
warunku plazmy. Czy nie było to łatwiejsze, ponieważ jest w tej samej sile którą miałeś tutaj, 
aby to zaabsorbować? Lub ponownie, kiedy przychodzi do nas jest ściana zrozumienia? Mam 
nadzieję, że gdy przygotowujecie następnym razem te wody GaNSowe, cieszycie się i 
rozumiecie co piliście. I wielu z was próbowało znaleźć sposób, aby przetransferować swoją 
Duszę aby włożyć ją do Magrava i silników. Teraz rozumiecie. Ale jest kolejny krok w całym 
zrozumieniu. Co stało się z tymi z was którzy poszli trochę dalej w poszerzenie wiedzy i 
poszliście jeden krok dalej i niektórzy z was umieścili kulkę w tej wodzie aby zebrać plazmę 
pomarańczy i całej rzeszy. Lub powlekliście GaNS wody lub GaNS pomarańczy w tej 
wodzie, na ścianach swoich reaktorów, zapomnieliście w tym procesie, że także jest częścią 
twojej Duszy. Wtedy przychodzi pytanie, jeśli wypijesz tą wodę w wymiarze fizyczności, czy 
poprzez nią znajdziesz siłę poprzez Duszę, że możesz podróżować w wymiarze fizyczności 
wewnątrz Duszy samego siebie aby zrobić jedność z fizyczności człowieka i Duszy 
Człowieka. Jeśli pomarańcza dała ci smak i odczucie, więc czy poczułbyś wymiar Duszy i 
siłę Duszy w wymiarze fizyczności, gdy ją pijesz? Lub czy Dusza jest taka sama, że człowiek 
nawet jej nie rozumie? Wielu z was widziało, co nazywają UFO przylatujące na planetę 
Ziemię I wielu z was widziało zanurzenie w oceanach, zastanawiam się czy kiedykolwiek 
zrozumieliście co to oznacza i dlaczego tak się dzieje? I gdzie możesz znaleźć część 
cywilizacji, jako że człowieka nie jest cywilizowany, wystarczająco zna się na rzeczy aby 
wejść w głąb planety, aby być w stanie zobaczyć życie w łożach Oceanów, w głębokich 
morzach tej planety, gdzie życie nie ma wymiaru w fizyczności człowieka, nawet jeśli przez 
nie przejdzie. Człowiek używa tylko tego, czego może 'dosięgnąć' a to czego nie może 
dotknąć, przynajmniej ma wolność używanie tego. To jest jak, gdy stoisz przy jabłoni. Jeśli 
masz tylko 150cm, możesz zebrać jabłka które są w twoim zasięgu. Koleś który ma 2 metry, 
zbiera je wyżej i nie musi dotykać twoich. Człowiek przyzwyczaił się tylko do używania co 
jest jego fizycznością na tej planecie, ale jest wiele przestrzeni na tej, na tej i w tej planecie o 
których człowiek nie ma wiedzy, nie ma technologii aby tam dotrzeć i jest wolna/darmowa 
aby z niej korzystać, dla tych co rozumieją. Więc, gdzie człowiek wybierze aby żyć i co 
będzie, gdy zacząłem rozmowy dzisiejszego wieczoru... Czego dowie się człowiek, teraz gdy 
wiedza o kosmosie jest w jego zasięgu? Zrozum, niektórzy z was zrozumieli połowę roboty. 
Zrobiliście kubek, ale nigdy nie zrozumieliście co jest w kubku. Teraz, dla tych z was którzy 
zrobili kulki i próbowali włożyć w nie swoje Dusze, aby dowiedzieć się jak to się robi. Czy 
możecie sobie wyobrazić wy już.... jeśli wypiliście wodę stworzyliście połączenie pomiędzy 
swoją fizycznością a swoją Duszą. Ponieważ teraz ustawiliście ją w inny sposób do Duszy 
Fizyczności Człowieka, w sposób w jaki cieszyliście się z pomarańczy, smaku pomarańczy w 
wodzie. Cieszyliście się smakiem siły swojej Duszy w wymiarze fizyczności. I potem jeśli 
osiągnąłeś ten punkt, dowiecie się jak w wymiarze zmiany z fizyczności, przesuniesz się do 
wymiaru Duszy i poprzez nią nie poprzez rozkazywanie, ale żyjąc w niej odżywisz Duszę 
Człowieka ponad fizyczność człowieka. Wtedy, to twoja decyzja czy żyć w wymiarze Duszy 
lub w wymiarze fizyczności. Teraz myślę że Ci z was którzy są oświeceni wiedzą o 
Wszechświecie i rozumieją pracę Duszy Człowieka, zrozumieli jak dotknąć/dosięgnąć Duszy 
Człowieka. Zastanawiam się nad jedną sprawą, ci z was którzy dzielili się kubkiem jedzenia, 
kubkiem życia z innymi, czy weszliście w ich Fizyczną Duszę, i czy pili z twojej Duszy i 
zobacz jak, czy zrozumienie i pozycja w stosunku do Ciebie, od kiedy się napili zmieniła się? 
Ponieważ teraz jesteś wewnątrz ich fizycznego ciała, w wymiarze Duszy Fizyczności. 
Zastanawiam się czy zrozumieliście?! Wtedy poprzez Duszę Człowieka, wszyscy staniecie się 
podróżnikami Wszechświata i nie ma potrzeby na wymiar fizyczności. Tylko dlatego, że 
wiesz jak karmić siebie poprzez tą technologię i jak fizycznie sobie pomóc oznacza, że musisz 
zatrzymać fizyczne życie. Jest piękne, jak powiedziałem do Caroline wiele razy. 



Przychodzimy tutaj aby czerpać radość z fizyczności tego życia. To jest piękne, żyć 
fizycznym życiem i być w stanie czuć i być częścią, w tym samym czasie będąc w stanie 
partycypować i być częścią totalności, ale w tym samym czasie jesteś świadomy egzystencji 
swojej własnej Duszy. Teraz, czy słowo które używam bardzo często "stworzyłem człowieka 
na swoje podobieństwo" istnieje? Lub czy obraz/podobieństwo człowieka jest Duszą 
Człowieka? (RC) Hello? (MK) Wróciłem, przepraszam za to, rozłączyło nas. Więc, co jest 
ważne? Po której stronie płotu chciałbyś siedzieć, teraz gdy znasz prawdę i teraz znasz 
ścieżkę do swojej Duszy. Wielu z was dzisiaj wieczorem położy się i spróbuje zasnąć i i tak 
znajdą drogę do Duszy ....widzieliśmy drogę i otrzymaliśmy trochę, nie oznacza to że masz 
Totalność. Przerwa w tłumaczeniu do 2h20m43s. (K) OK więc, w tej chwili mamy Duszę w 
naszej fizyczności, i żeby nakarmić Duszę, musimy karmić naszą fizyczność. I w przyszłości, 
jak ja to rozumiem musimy przejść przez proces gdzie nasza fizyczność będzie wewnątrz 
naszej Duszy i abyśmy byli w stanie karmić fizyczność, musimy tylko nakarmić Duszę. Więc 
moje pytanie to, po pierwsze, czy mamy coś do powiedzenia w tym procesie, np. czy to jest 
coś robimy, jak na przykład podążając za przykazaniami i próbując nie zabijać żebyśmy 
mogli się nakarmić? Lub czy będzie to coś w rodzaju jakiegoś innego warunku, który 
przyjdzie z zewnątrz? Powiedzmy, że coś się stanie Słońcu lub coś takiego, abyśmy mogli 
osiągnąć stan/warunek w którym nasza fizyczność będzie wewnątrz naszej Duszy. Dzisiaj 
było wspomniane coś o zasadowości, lub dawaniu więc, czy to będzie tak, że jak dajemy 
/więcej to otrzymujemy więcej i w ten sposób nasza Dusza rozszerza się tak bardzo że 
obejmuje fizyczność i w taki sposób osiągniemy tą pozycję, czy dobrze to rozumiem? (MK) 
Tak, na wiele sposobów tak, ale z drugiej strony musisz pamiętać bardzo prostą zasadę. To 
jest ten aspekt dawania, lub promieniowania, lub siła pola, twojej Duszy, która dyktuje 
wymiar twojej fizyczności. W naszym fizycznym wymiarze żyjemy w magnetycznych 
polach, naszej Duszy, gdzie grawitacyjna część pól naszej Duszy znajduje się w strukturze 
naszego mózgu. Słońce siedzi w centrum Układu Słonecznego, tak myślisz? Nie wydaje mi 
się. Słońce nie jest, powłoka Słońca nie jest sferyczna, ma tak nieregularny kształt, jaki Bóg 
był w stanie kiedykolwiek stworzyć. Stara się wyżonglować swój sposób, ale ma pewnego 
rodzaju symetrię. I ta symetria, jet jego fizycznym wymiarem, ale nadal posiada swoją 
grawitację, która łapie się wszystkiego, tak bardzo jak może z jego maksymalną siłą w 
środku, to jest jego Dusza. Duszą naszego układu słonecznego jest Słońcem same w sobie, i 
tak samo jest Dusza Człowieka. To nie jest tak, że jesteśmy w całości na zewnątrz naszej 
pozycji, naszej Dusza w naszym fizycznym wymiarze. Nasz fizyczny wymiar jest 
decydowany przez magnetyczną siłę naszej Duszy. Ale jest punkt zrozumienia w 
nauczaniach, w medycznych nauczaniach, bardzo niedawno w ostatnich kilku tygodniach i w 
niektórych nauczaniach odnosiłem się do tego. Siła grawitacyjno-magnetycznego pola ciała 
człowieka, została ograniczona lub uwarunkowana lub zamknięta przez Duszę. W innej części 
gdzie nie ma czaszki, masz skórę człowieka, która wykonuję robotę czaszki. Ale 
oddziaływanie pomiędzy polami Duszy Człowieka i fizycznym wymiarem tej planety, to 
skóra człowieka. To jest ta sama struktura co mózg człowieka. Nasza skóra jest częścią 
naszego mózgu. Więc jeśli moglibyśmy zawrzeć pola Duszy Człowieka wewnątrz wapnia i 
struktury kości, i wtedy w luźniejszym warunku, nazwijmy go stałym, stanem wapnia, który 
jest naszą kością i plazmatyczny stan naszego wapnia to nasza skóra. Wtedy jest to wymiar w 
którym Dusza Człowieka w fizycznym wymiarze tej planety zgodnie z jej bezwładnością, 
manifestuje się w fizycznym wymiarze człowieka. Więc, kiedy mówisz "by pójść do mojej 
Duszy", jeśli wejdziesz do samolotu lub systemu i wrócisz do słońca i dosięgniesz Energi 
Słońca, czy twoja Dusza stanie się równa i stanie się częścią Słońca? Nie ma potrzeby 
fizyczności. Lub czy może polecieć i powrócić do wymiaru fizyczności, kiedy wróci na 
Ziemię? To jest, to potrzebuje jasnego zrozumienia. Nie jesteś poza granicą swojej Duszy, 
będąc w fizycznej strukturze człowieka, jesteś uwarunkowany przez siłę pola twojej Duszy, 



by być fizycznym warunkiem, jakim jesteś, w odniesieniu do oddziaływania z materialnym 
stanem tej planety i tego co doprowadziło do kreacji fizyczności i samej Duszy. Więc, którą 
chcesz karmić? Lub która karmi którą? Lub, w pewien sposób, jeśli polecisz stąd do Słońca i 
przyniesiesz trochę Słońca spowrotem tutaj, z wiadrem pełnym jakichkolwiek materiałów 
pochodzących z powierzchni Słońca, możesz karmić wszystkich na tej planecie przez wieki. 
Ponieważ zamiast niektórych lecących tam i biorących i wtedy używamy jego pól, po prostu 
przynosimy całe wiadro. Lub czy będziemy w warunku aby zrozumieć że to co jest w tym 
wiadrze, to my. To my uwarunkowaliśmy go w wiadrze o tym kształcie, nie Słońce. To jest to 
co musimy zrozumieć, i co musimy zrozumieć w fizycznym wymiarze jest to, że Słońce aby 
było tam gdzie jest, musi dać wiele i brać dużo, aby znaleźć równowagę. To jest jak te dwa 
magnesy gdy znajdują równowagę, ponieważ jeden daje dużo, drugi bierze dużo i obydwa 
zajmują pozycję. Więc nasz układ słoneczny, co nazywamy, fizycznym życiem naszego 
Słońca otrzymuje wiele. Nie widziałem żeby Słońce szło polować i zabijać, żeby otrzymać 
energię i egzystować. Więc, jest tak samo z Duszą Człowieka. My nawet nie zrozumieliśmy 
działania naszej Duszy. Nie zrozumieliśmy prawdy o naszym własnym stworzeniu. Musi to 
być zrozumiane, przez człowieka Duszy, a nie przez człowieka wiedzy. Wtedy nie musisz 
karmić, by znaleźć swoją Duszę by ją wykarmić, już jesteś jej częścią. Musisz zrozumieć jak 
Dusza karmi siebie bez żadnego zabijania, poprzez branie energii ze swojego otoczenia i byś 
ty dostarczył, wtedy wkładasz to w operację z twoją fizycznością. lecz wciąż idziesz na 
zakupy, wciąż prowadzisz (samochód), wciąż cieszysz się pięknem Wszechświata wciąż 
masz energię na robienie cokolwiek innego i ponieważ teraz jesteś podłączony do to czego 
próbowałeś i widziałeś kubek wody z GANSem w środku i pomaga Ci na twojego 
Alzheimer'a, lub cokolwiek, teraz sprowadzasz ten kubek do swojej fizyczność, bierzesz 
jedzenie jakiego potrzebujesz, ale wciąż kontynuujesz z resztą działania, nie oznacza to że 
życie się kończy, ale wtedy zadasz sobie bardzo interesujące pytanie: Co się stanie z tymi 
wszystkimi restauracjami? Co zrobimy z Macdonaldem? Ale czy nadal mamy wybór aby je 
posmakować je? Po prostu nosimy ze sobą kubek wody i omijamy ladę łańcucha 
pokarmowego i zbieramy wszystko z niego i po prostu to pijemy, czy cykl życia się zmienia? 
Jedzenie bez właściwie zbierania Energi, bez zabijania. Jakiś czas temu, kiedy pierwsi 
Poszukiwacze Wiedzy przeszli do tego wymiaru picia wody i smakowaniu pomarańczy i nasz 
członek Rady Ziemi z Afryki, Alekz zaczął nam mówić o pomarańczy i bananie, i jakiś 
liściach które powodują że jesteś pijany. Powiedziałem: "mają to, dochodzą do tego, osiągną 
to." Trzy lata czekałem, wciąż czekam aż ktoś zrozumie co się dzieje w kubku co właściwie... 
Co ona ma, pijąc swoją własną Duszę i smak i wszystko nadeszło, ponieważ ta fizyczność 
poprzez Duszę, chciała utrzymać satysfakcję żeby zadowolić, a nie że pomarańcza, której 
pragnął była tam. I nikt nie zrozumiał, wiele razy siedziałem tutaj i myślałem: "kiedy ci 
goście rozumieli co robią?". Ponieważ zawsze patrzysz na drugą stronę płotu, zawsze jest tam 
zielono. Trawa jest tam bardziej zielona, po drugiej stronie płotu, jak to mówimy w języku 
angielskim. Ale czego nie rozważyłeś, że jest bardziej zielona dla twoich oczu, a nie dla 
kogoś kto mieszka drzwi obok ciebie. To ty monitorujesz czym to jest i nie zapominaj bez 
ciebie, nie ma monitorowania, nie ma zrozumienia, aby docenić piękno drugiej strony. Więc, 
kto nakarmi kogo, lub czy zrozumiałeś, że poprzez ścieżkę do jednej, poprzez ścieżkę 
fizyczności, możemy znaleźć, poprzez naszą własną fizyczność, ścieżkę do własnego 
Kreatora wymiaru naszej własnej fizyczności. Dusza to nie jest coś oddzielnego, jak zawsze 
mawiam, jest pijawką. Jedno karmi drugie, ale jedno potrzebuje drugiego. Więc, teraz 
zrozum, gdy nadchodzi czas przełączenia i czy potrzebujesz iść spać by wydobrzeć/odpocząć 
lub czy gdy dostaniesz dostęp do swojej Duszy, że możesz ciągle uzupełniać każdą komórkę 
twojego ciała, czy potrzebujesz spać? Czy kiedykolwiek śpimy w kosmosie? Nie ma tam 
nocy i dnia i nie ma Nowego Roku i Świąt Bożego Narodzenia, to jest jedna niekończąca się 
podróż poprzez przestrzeń Wszechświata. Mam nadzieje że wyjaśniłem wystarczająco 



dobrze. (K) Tak, dziękuje bardzo. (RC) Bardzo mi się podobało wyjaśnienie o przechodzenia 
przez restauracje i po prostu gromadzeniu pól, Ma to zupełnie nowe znaczenie... (MK) 
Słyszałem jak się śmiejesz (RC) Tak, wtrąciłem się tam, ale nie chciałem zakłócać twojego 
toku myślowego, ale to było piękne ponieważ nadaje zupełnie nowe spojrzenie dla Drive 
Through, restauracji przez które się przejeżdża lub fast-food, będzie takie szybkie, że nawet 
nie zobaczysz jedzenia po prostu dostajesz pola i jedziesz dalej przez nią i będą 5-cio 
gwiazdkowe restauracje przez które ludzie tylko przejeżdżają. I nie wybierasz niczego, nie 
dostajesz żadnej rzeczy na poziomie materii po prostu odbierasz pola i jedziesz dalej, to jest 
sposób Voyagera, zgaduję. (CK) Panie Keshe. Czy mogę coś powiedzieć? Pamiętacie? 
Powiedziałem kiedyś na jednym z wykładów gdy ci goście zaczynali pokazywać te kubki? 
Dałem wskazówkę i to jest Pamiętacie, powiedziałem jeśli ludzie zrozumieją w jaki sposób 
możemy doprowadzić by handlarze narkotyków zbankrutowali jeden z was kupi coś a reszta 
będzie z tego korzystać. I wtedy nie będzie handlu narkotykami ani ludzi uzależnionych 
Ponieważ wszyscy rozumiemy, jakiej energii potrzebujemy. Tak? Mam bardzo dziwne 
pytanie związane z tym tematem. Czy pamiętasz jak oglądaliśmy krótki film który pojawił się 
na youtube o Dla tych którzy nie wiedzą, gdy ona mówi o oglądaniu to moja żona więc 
Przepraszam, spędziliśmy ze sobą 30 lat oglądamy czasem youtube. Kontynuuj. Był tam 
bezdomny człowiek... zapomniałem powiedzieć mamy czworo dzieci. Kontynuuj. i małego 
psa, tak on też jest naszym synem, nie możemy.... Kontynuuj Oglądaliśmy krótki film na 
YouTube z bezdomnym gościem siedzącym przed wejściem do sklepu i było jeszcze 
stworzenie nie ludzkie po prostu weszło do sklepu przez jego pole i widzieliśmy iskry Energi 
wewnątrz sklepu i było widać jak ten bezdomny gość patrzyła na to wszystko ale wydaje mi 
się, że był w innym stanie lub był tak zaskoczony że nie wiedział co się dzieje. a potem 
widzieliśmy iskry zanim wyszedł ze sklepu ponownie i on otwierał batonika mars lub 
czekoladę nie było to zbyt widoczne. lecz dlaczego jeśli on pracuje z tymi polami Dlaczego 
on wchodzi do sklepu bierze batonika, wychodzi ze sklepu, otwiera go wychodzi bez 
otwierania czy zamykania drzwi, tylko za pomocą pól i zaczyna jeść batonika. Czy to 
pamiętasz? Tak ale musisz zrozumieć czy on wziął tego batonika? lub czy wziął jego esencję? 
Trzymał go w ręku przeżuwał go. Tak to magik Bo gdy wyjaśniałeś materię Dlaczego 
schodzimy tutaj i żenimy się z kobietą by cieszyć się z jej fizyczności? gdy możemy się 
dostać do duszy kobiety i możemy robić co chcemy to piękno przechodzenia przez sensację. 
To tak jak w Belgii idziesz do restauracji w zimie albo w lecie mają włączone te 
podgrzewacze by czuli się jakby byli w Hiszpanii i jest ciepło i miło ale ale w zasadzie 
siedzisz jak w mikrofalówce Tylko po to byś nie zamarzł ale by się cieszyć przebywaniem na 
zewnątrz. To to samo, to nie jest kradzież wziąć pakiet tego co smakują ludzie. Nie, mam na 
myśli, po prostu mnie to uderza Jeśli on pracuje z polami dlaczego zjada batonika? czy on 
nadal chce przejść do... Gdy wiem tak wiele po co przybyłem na tą planetę by cieszyć się 
fizycznością kobiety? Mogłem to zrobić będąc na zewnątrz. Nie mogłeś... Po prostu wejść 
wybrać jedną i wrócić do domu. Na wynos. nieczytelne wdech i wydech... Tak. Jakieś inne 
pytania? To wiąże się z pytaniem, które miął Gerad na livestream: Panie Keshe, w jaki sposób 
człowiek bierze doświadczenia życiowe, pamięć ze swoją duszą? Czy możesz to powtórzyć? 
W jaki sposób człowiek bierze swoją pamięć i doświadczenia życiowe ze swoją duszą? To już 
jest w duszy. Teraz pójdź i powiedz naukowcom o RNA będą w szoku. Byliśmy z jednym z 
wiodących naukowców (komórki macierzyste) dziś rano I to było niesamowite gdy on 
zrozumiał naukę technologii plazmowej jak mogłem zobaczyć w jego duszy był taki radosny 
był taki szczęśliwy I jedne z ostatnich słów jakie powiedział Możemy połączyć tą technologię 
z komórkami macierzystymi i to zrobi wiele dobra. teraz możemy dosięgnąć raka bardzo 
szybko. i powiedziałem sobie Błogosławiona twoja dusza. Weź ode mnie cokolwiek możesz. 
bo on mógł zobaczyć światło Dla niego nie było ważne nic innego jak tylko to, że mógł użyć 
wiedzy by zmienić ludzki ból. I to było bardzo dziwne uczucie jak z nim siedziałem. Nie 



musiałem uczyć, uczyłem go przez duszę podczas gdy z nim rozmawiałem. i Miał kilka pytań 
które w wymiarze fizycznym byłyby niezrozumiane, lecz w wymiarze duszy mogłem 
przetransferować wiedzę. I on odszedł, taka szczęśliwa osoba ze spotkania. i słyszałem jego 
duszę Jedna rzecz to mieć wymiar fizyczny i z ludźmi z którymi byłem powiedziałem, czy 
możecie wziąć od niego numer on chce porozmawiać musimy się komunikować Bo 
naukowiec na takim poziomie inaczej widzi życie. Oni myślą, że dosięgli esencji stworzenia 
w genach i całej reszcie Lecz teraz rozumieją, że istnieje inny wymiar życia poza ich 
zrozumieniem. którego mogą użyć by to rozgryźć I bardzo szybko zaczął tłumaczyć to 
innemu naukowcowi przy stole. Co udało mu się zrozumieć, ale oni nie mogli zrozumieć. 
mogliśmy zobaczyć jego oczy zaczynały świecić. I na tak wiele sposobów wiele pytań 
narosło w jego fizycznym wymiarze i powiedziałem sobie jego dusza zna odpowiedź, niech 
będzie oświecony To... Co musimy zrobić jest bardzo łatwe, to czego nie chcemy zrobić jest 
najtrudniejsze. Więc pytanie które przyszło z Gerardem Czy możemy zmienić pierwotne 
RNA które jest źródłem usterki w układzie słonecznym. Czy możesz to powtórzyć proszę? 
Pytanie Gerarda brzmiało: czy możemy zmienić pierwotne RNA które jest źródłem usterki w 
układzie słonecznym? Jak mam ci na to odpowiedzieć? Całkiem poważne pytanie. Nie jest 
bardzo łatwe ale w jaki sposób mogę Wiemy skąd pierwotnie wzięło się to słońce Mieliśmy z 
tym problem na początku. Ale ale w wymiarze uniwersalnego zrozumienia jednym z 
problemów z tym układem słonecznym pojawia się bardzo okazjonalnie na granicach 
galaktyk. Jest za daleko by zaabsorbować wystarczającą ilość energii by nieść/ utrzymać 
całość i w pewien sposób staje się częścią systemu że w jej cyklu życia dojrzeje, otrzyma to 
czego potrzebuje. ale zajmuje to wiele czasu by wyjść z ramion tej galaktyki To nie jest jej 
DNA W procesie kreacji tego układu słonecznego Istnieje ten sam problem z bliźniaczą 
siostrą tego układu słonecznego. Są podobieństwa w problemie Ale nie tak złe jak ten. Więc 
w zbieraniu pól niektóre z nich które były potrzebne nie zostały zaabsorbowane To tak jakbyś 
robił .... i zapominasz o soli. lub Nie masz soli ale potrzebujesz chleba więc robisz (zakwas) i 
wtedy robisz chleb bez soli. To jest coś co to jest pozycja tej galaktyki w odniesieniu do 
wszechświata w tym samym czasie pozycja układu słonecznego w galaktyce która to 
stworzyła, ale istnieje większy problem Ta galaktyka i ten układ słoneczny i ten wszechświat 
znajdują się na krawędziach unikosu więc jest to skomplikowana sytuacja z powodu pozycji 
w odniesieniu do kreatora. Pola nie są tak silne i dlatego widzimy rozkręcanie się problemów 
ale w pewien sposób w miarę jak wszechświat się rozszerza Ten wszechświat przesuwa się w 
inną pozycję i wtedy staje się w pewien sposób jak wy. Wybieracie dom poza miastem i po 
jakimś czasie miasto się rozrasta a wy stajecie się jego częścią to ustawia wszechświaty w tej 
pozycji ale z czasem te rzeczy nie będą się już dziać w tym wszechświecie, ale w innych 
wszechświatach na krawędzi mamy ten problem. To jest dobrze zrozumiane. Są systemy 
które mogą to powstrzymać ale my rozumiemy problem i nie można zmienić DNA lub RNA 
Ale wiemy, że ten układ słoneczny pojawił się z problemem stamtąd skąd przybył. Sposób w 
jaki został ustanowiony i widzimy to w jego strukturze. To nie jest proste jest po prostu z 
czasem pozycja wszechświata którego jesteśmy częścią przesunie się delikatnie w inną 
pozycję i to przyniesie zmianę. Lecz ponownie, na granicach masz zawsze jakieś pewne pola 
które nie dochodzą / dobiegają To prawie jak, masz wiele złota miedzi i srebra i strefa ziemi i 
marsa i wenus ale dostajesz więcej wodoru gdy Saturn i Jowisz się znajdują. Lecz w miarę jak 
zbliżają się do centrum zbierają to czego potrzebują i dlatego większość planet w tym 
układzie słonecznym wygląda identycznie i mają ten sam cykl Niosą dusze a ta dusza jest 
częścią duszy słońca. i w interakcji z duszą słońca w interakcji z duszą galaktyki i z twoją 
duszą Jesteśmy jedną z komórek jeśli chcecie to nazwać w ten sposób jedną z części komórek 
struktury kreatora To tak jak masz komórkę na skórze to tylko komórka ale w połączaniu z 
innymi komórkami tworzy twoje ciało fizyczne I to wszystko co jest. Więc musicie iść na 
zewnątrz jeśli rozumiecie co mam na myśli by zobaczyć fizyczną kreację kreatora Lecz 



wewnątrz nie zobaczycie jego duszy. Ale wtedy pojawia się wielkie pytanie Co jest na 
zewnątrz? Kto tworzy wymiar fizyczny, który daje wymiar fizyczności Kreatora. Przerwa w 
tłumaczeniu do 2h58m58s. Dziękuję bardzo, jak mówiłem nie wiem czy słyszeliście jak 
mówiłem bo mnie wyrzuciło otrzymaliśmy około 2 tys Euro darowizny w tym tygodniu co 
jest olbrzymią sumą w porównaniu do tego co wcześniej ale to dosłownie pokrywa może 
jeden poranek. Jak powiedziałem to pokrywa wydatki jednego poranka pracy Fundacji o ile 
pokrywa. kilka godzin funkcjonowania. Jak powiedziałem ostatnio wielu ludzi myślało, że 
opuszczę Fundację i to już jest koniec Nie, moja praca polega na tym byście zaczęli troszczyć 
się o swój system. Po tym do czego doszliście i jak będzie wyglądać wasza struktura. Musicie 
zrozumieć, taka organizacja by funkcjonowała cały tydzień i miała wszystkie te strony 
internetowe i wszystko to, badania i rozwój To kosztuje wiele pieniędzy. Wielu ludzi nam 
pomaga wielu wspiera Fundację Ale to musi być prowadzone przez was jako Fundacja, jako 
ludzkość. Prowadzimy tą organizację przez ostatnie 13-15 lat i będziemy dalej prowadzić 
Fundację. Lecz musicie jako wspierający lub jako część ludzkości prowadzić taką organizację 
by wiedza i technologia pozostawała wolna. Jak widzieliście zostałem nastraszony przez 
człowieka na ulicy i przez króla w jego pałacach Gdy powiedzieliśmy wam, w jaki sposób 
byliśmy zastraszani przez króla nieczytelne rozmowa. Pokazaliśmy wam zdjęcia i widzieliście 
niemal 5 lat wygnania. Dla mnie mojej rodziny i próby morderstwa. Wciąż poświęcam swój 
czas i wysiłek 24h wokół Fundacji i nadszedł moi drodzy czas na was byście zaczęli troszczyć 
się o Fundację. Jest czas, ze przychodzicie i odchodzicie i mówicie Oh, oni zrobili to i tamto 
Fundacja ma swoje życie i w tym procesie musi żyć Mówią, że jeśli możemy robić złoto 
czego nie finansujecie Fundacji za jego pomocą? Chcecie, żebym to zrobił? Myślicie, że 
będziecie mieli życie jeśli to zrobię? Znam lepsze metody by finansować. Niż tworzyć 
masową destrukcję by skrzywdzić wielu ludzi. I jeśli to jest droga którą chcecie żebym zrobił 
i później będziecie błagać żeby znaleźć dziurę w której będziecie się mogli schować. Więc 
gdy prosimy byście wspierali działania Fundacji my nie błagamy Oddajemy wam szacunek 
byście zaczęli doglądać waszego ustawienia, waszej własnej organizacji. Ja będę tutaj i będę 
wspierać Fundację lecz Gdy wyciągnę wtyczkę, nie będzie pociągu i nie będzie wody. I tak 
nie powinno być, po 10,12 latach powinniście być w stanie wspierać i rozszerzać Lub czy 
będziemy grać w grę innych wystawiać aukcje, reklamy na stronach i wszystko inne. Moja 
Fundacja nie pójdzie tą drogą i jeśli ja mam za nią płacić mogę zadecydować również by ją 
zamknąć. Rada Uniwersalna będzie międzynarodową organizacją i potrzebuje Funduszy 
Sposób w jaki będą prowadzone wykłady na uniwersytetach i musimy wspierać nauczycieli 
oni potrzebują wsparcia. Miliony ludzi przychodzą, uczą się i odchodzą Jeśli odbiorę swoje 
błogosławieństwo żadne z was nie będzie pamiętać co usłyszało. Więc to jest bardzo proste. 
Musicie się nauczyć jak doglądać własnej organizacji i z tym właściwie Chińska KF funduje 
więcej pieniędzy cała KF międzynarodowa w jeden tydzień. I oni wydają to na ich własne 
potrzeby na to czego potrzebują by się rozwijać. Musimy sprzedawać produkty by być w 
stanie Fundować Czy jakakolwiek międzynarodowa fundacja to robi? Lub jak ktoś powiedział 
na początku każdego wykładu płaci i wchodzi, Zrobimy to na zasadzie Płać i oglądaj. Jeśli tak 
to będzie każda sesja będzie kosztować 5 euro, jeśli chcesz oglądać my otrzymujemy 5 Euro 
ty oglądasz Mamy miliony będziemy z tego robić miliony, Może tak zrobimy od nowego roku 
Zobaczymy jak wiele uda nam się zebrać. I jak wiele osób będzie blisko, zamkniemy strony 
KF,chcesz wejść i popatrzyć najpierw zapłać. Teraz technologia jest łatwa, Płać i oglądaj. 
Staniemy się jak strony porno, chcesz obejrzeć najlepsze kawałki zapłać. lecz oni kasują 49 
dolarów za jeden ruch. nasz ruch trwa 5 godzin i był darmowy do tej pory. I nauczyliśmy się 
wiele. Jeśli wiedza nie byłaby poprawna król i królowa nie odwiedziliby naukowca by mu 
grozić. Jesteśmy bardzo bezpośredni w naszej pracy, do was należy wziąć odpowiedzialność. 
Zarządzać fundacją, ja nie mam do czynienia z fundacją, bardzo niedługo mnie nie będzie 
mam 60 lat, kopnął wiadro i kolejne 10, 20, 30 lat jak na jednym z chińskich chat roomów 



KF, umieścili moje zdjęcie sprzed 8 lat i z tego roku i powiedzieli ale się zestarzał. Mam 
lepsze rzeczy do zrobienia w przestrzeni wszechświata niż przepychanie się z ludzkością. 
Lecz to wasz wybór musicie zacząć doglądać organizacji. Koszt każdego miesiąca to około 
1/3 mln tylko by Fundacja mogła funkcjonować. Chcecie, powiemy wam gdzie co i jak i w 
ogóle. To ogromna organizacja Jeśli zaczniemy się bawić w grę płać i oglądaj i za każdy 
dokument który chcecie zobaczyć trzeba będzie zapłacić, wykład - płać, wtedy myślę, że 
zdobędziemy fundusze by prowadzić Fundację w odpowiedni sposób. Potrzebujemy 
ogromnej ilości darowizn i ci ludzie którzy myślą, że są bardzo hojni myślą, że mogą dać 
czasem trochę pieniędzy i są wielcy. Nie dali tyle ile ja dałem Fundacji. Nie błagamy, 
uświadamiamy was, że musicie wziąć odpowiedzialność, 15-16 lat , średnio 2 do 3 mln $ 
wydatków rocznie zbierzcie to razem. I bywało gorzej, staraliśmy się obciąć wiele rzeczy. 
Zainwestowałem miliony w tą grę, dla ludzkości, a ludzie pytają dlaczego nie robisz złota? i 
dlaczego błagasz. ja nie błagam po prostu wy nie macie możliwości zrozumienia, czym to 
jest. Chcecie KF, chcecie zarządzać nią sami, chcecie światowego pokoju, nowego cyklu 
wiedzy Ja nie błagam, ja mam taką piękną ofertę by przeprowadzić się do Ameryki, Bill 
Gates oddałby życie, ale byście jej nie zobaczyli, wiedza była by zamknięta pod kluczem. 
Oferowano mi miliardy w 2004 aby zamknąć technologię. Siedziałem z kobietą i 
rozmawiałem, była ze mną kiedy otrzymaliśmy ofertę. Odmówiłem aby utrzymać tą wiedzę 
otwartą/dostępną. Nie błagam, to twój obowiązek aby płacić za to co chcesz żeby zostało 
osiągnięte przez ludzkość, a nie, że ja pytam. I jest to wstyd mówić to w ten sposób, ponieważ 
oznacza to że nie dojrzeliście. Koszty Fundacji około 1/3 miliona miesięcznie, aby tylko 
funkcjonowała porządnie. Wydatki jednego z zespołów, to około 50 tysięcy miesięcznie?! 
Jedna grupa, mała grupa która wykonuje dużo roboty i inne grupy więcej. I nawet nie 
troszczymy się o tych ludzi porządnie, którzy robią dużo pracy w tle, ale jesteśmy Fundacją 
pracujesz wolontarnie i służysz i my służymy. Więc, Ci z was którzy myślą, że są bardzo 
szczodrzy i próbujecie być bardzo sprytni z waszymi myślami, nie pozwólcie mi dotknąć 
waszej Duszy, zapomnicie o wszystkim. Ale mam możliwość, moc i wiedzę by to zrobić. I 
jak ojciec, muszę wybraczać tym którzy nie rozumieją. Jeśli wpłaciłeś coś poprzez donacje, to 
dla Ciebie i dla twoich dzieci i dla przyszłości Ludzkości. Nie żebyś myślał że jesteś bardzo 
szczodry. Daję to co robię i robię to tylko dla ciebie. Robicie to dla narodu, którym jest jeden 
Naród całej Ludzkości i robiłem to całe swoje życie. Odrzuciłem miliardy dolarów, tylko po 
to by pokazać moją technologię i mogę pokazać wam kopię komunikacji. I ci z was którzy 
myślą, że on tylko... "Ooo on może drukować złoto lub dlaczego on przychodzi i żebrze?" Nie 
muszę błagać, płaciłem przez 15 lat na Fundację, to wy jesteście złodziejami, a nie ja. Dałem 
za darmo a wy ukradliście. Sprzedajecie produkty używając mojego imienia, leczycie w 
moim imieniu, robicie wszystko inne. Czy oddaliście/włożyliście coś spowrotem? Nie! Wy 
jesteście złodziejami, jesteście nimi z nawyku. Po prostu wykorzystujecie mnie i moje imię i 
moją wiedzę, aby okradać mnie, a nie kogokolwiek innego. I wtedy mówicie "Czemu koleś to 
robi?" To jest wstyd, wstyd na wielu z was, którzy dosłownie stają się złodziejami z nawyku. 
Jeszcze jakieś pytania? (JW) Tak panie Keshe, tutaj Jon. Dzień dobry. Yyyymmm.... (MK) 
John, czy wpłaciłeś jakieś donacje dla Fundacji, jesteś tutaj co tydzień? Zacznę cię kasować i 
za każde pytanie musimy zobaczyć 10 euro, potwierdzone przez Niemca, pana Rick'a 
Crammonda, w przeciwnym razie nie odpowiadamy na pytania. Czy to będzie dobry sposób? 
(JW) To byłby ciekawy sposób, tak. (MK) Ok, czy już zapłaciłeś? Więc, zadaj swoje pytanie. 
(JW) Dziękuję. Wyjaśniał nam pan, kiedy ten kubek był zrobiony z GaNSami i plazmą, 
przyjął charakterystykę owocu, pomarańczy, banana i Duszy twórcy, tego kubka. Teraz osoba 
która, pije ten GaNS, czy on przejmuje lub co on...jakie cechy przejmuje ona z Duszy twórcy 
kubka? (MK) Przepraszam, czy możesz to powtórzyć, proszę? (JW) Wytłumaczył nam pan, 
że w tym kubku który produkujemy, jest w nim zawarta charakterystyka Duszy twórcy kubka. 
Osoby która.... (MK) Tak. (JW) Teraz, osoba która napije się tej plazmy, czy ona przejmuje 



część charakterystyki/cech twórcy kubka? (MK) Oczywiście. (JW) Dobrze. Ale... (MK) 
Kiedy kupujesz garnek od garncarza, użył do niego swoich rąk, masz jego odciski palców na 
garnku. Jak uważasz?! Garnek stworzył sam siebie? I on mówi "Czy na garnku jest odcisk 
jego twórcy?" Oczywiście, on używał swoich rąk. Nawet jego aminokwas jest na nim, niesie 
on część jego Duszy. Czy myślisz, że jego skóra odchodzi gdy nie ma rąk na glinie? Część 
skóry przykleja się do gliny, więc nosisz w sobie część jego skóry. (JW) Tak, ale ja myślę... 
(MK) Chyba, że jest to automatyczna maszyna. Kontynuuj. (JW) Myślałem o całej 
charakterystyce Duszy, całej Duszy tego twórcy kubka. (MK) Ooooo, wszystkie Dusze są 
'czyste', Dusze są czyste, totalnie. Nie wchodzą one w wymiar fizyczności. Nie bierzesz jego 
fizyczności, nie mył on przecież swoich rąk w kubku. On dał ze swojej Duszy do tego kubka. 
(JW) Nie zawiera/przejmuje ono jego złych nawyków, w takim razie? (MK) W żadnym 
przypadku. Mam nadzieję, że nie. Byłby to bardzo brudny kubek. (JW) Też tak myślałem, 
dziękuję. (MK) Nie ma za co. Nie zapomnij zapłacić 10 euro za pytanie, proszę. Koniec 
tłumaczenia. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


