
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 20m13s (RC) Hallo Panie Keshe. (MK) Dzień dobry, dobrego dnia, jak zwykle 
gdziekolwiek, kiedykolwiek słuchasz tych Warsztatów Poszukiwaczy Wiedzy, cyklu nauk. 
250 wykładów non-stop, 250 tygodni, to prawie 5 lat nauczania. Czego się nauczyliśmy, 
gdzie zmierzamy i jak to wpłynie na nas wszystkich? Jak zwykle staramy się oświecić, o co 
chodzi, co się może zdarzyć i co jest pozytywną korzyścią dla ludzkości. Jak ogłosiliśmy 
wczoraj na hiszpańskich naukach, postanowiliśmy otworzyć pierwsze Centrum Rady 
Uniwersalnej, w Ameryce Południowej. Są pewne zalety w otwarciu pierwszego Centrum 
Rady Uniwersalnej, Rady Ziemi, jest bardzo podobne do co mamy w Narodach 
Zjednoczonych, będzie to siedziba Rady w Południowej Ameryce, być może, w Meksyku 
mamy tam zaplecze. Armen zapewnił dostępność wielu zasobów w tym obszarze, Przenosimy 
się do Tihuany. To będzie pierwsza siedziba. Ten rozwój będzie gromadził stopniowo z 
członków Rady Uniwersalnej i członków Rady Ziemi w nadchodzących tygodniach. 
Korzyścią dla nas, w Meksyku w Ameryce Południowej, będzie pierwszą fazą w rozwoju 
Fundacji Keshe, jako Centrum Rady Ziemi. Jest bardzo mało używanych języków w tej części 
świata w porównaniu do Europy, oraz krajów azjatyckich i afrykańskich. Australia jest zbyt 
daleko, abyśmy mogli zacząć proces, w pewien sposób, interakcji. Mniej języków, ale daje to 
solidną podstawę dla hiszpańskiego, portugalskiego i amerykańskiego lub angielskiego, i 
może około 30 krajów i przynosimy przełom KF, na podstawę pierwszego Centrum Rady 
Uniwersalnej. Ogłosiliśmy program na tak wiele sposobów, i jako centrum będziemy 
nauczać, produkować i jak to nazywamy, centrum gdzie wszyscy Poszukiwacze Wiedzy 
Keshe mogą przyjść. To centrum stanie się całością działań KF Rady Uniwersalnej, ponieważ 
stają się częścią organizacji sprawowania warunku w nadchodzącym czasie. Z innych 
tematów, w następnych kilku... bardzo krótko przed Świętami Bożego Narodzenia, zrobimy 
kilka zapowiedzi, w odniesieniu do rozwoju Fundacji Keshe na całym świecie. Jest postęp w 
chińskim Rozwoju Kosmicznym oraz innych centrach rozwoju kosmosu, i jeden z ośrodków, 
już drugi, na dzień dzisiejszy, przetestuje i testuje działanie, nowego paliwa, które zostało 
opracowane przez Rozwój Technologi Kosmosu. Paliwa te zajęło.... ładnych kilka chwil, co 
nazywamy, by je opracować jako gotowe na.. Gdy zaczniemy uczyć technologii plazmowej. 
Jak już zgromadziłeś i zauważyłeś, obecna technologia GANSów, nie są wystarczająco silna 
samodzielnie, aby zapewnić ciśnienia dla stworzenia ruchu i grawitacji , ale musieliście to 
zrozumieć i musieliście pojąć moce. Widzieliście światło, widzieliście interakcję pól, ruch, 
ale potrzebujemy mocniejszych ruchów potrzebujemy silniejszych pól. Uwolniłem w w ciągu 
ostatnich kilku dni mniej więcej, nowy materiał dla technologii kosmicznej. Setki razy 
potężniejszy niż obecna technologia GANSów. To pozwala nam wejść w fazę zmiany, i to, co 
nazywamy, przeniesienie technologii, w nowe wymiary. To nowe paliwo pozwoli badaczom 
osiągnąć lot i ruch i stworzyć wymiar grawitacji, już wkrótce. Przetestuję to w Chinach w 
nadchodzących tygodniach, jako część tego, a następnie wypuszczę coraz więcej informacji 
na ten temat. Nowe paliwo pozwala nam na nowe wymiary. Pozwala nam osiągnąć moce, 
których obecny GANS nie posiada, by w nim uwolnić własną energię. Teraz możemy, teraz 
możemy to rozwinąć, ustanowić następny cykl. To jest bardzo podobne do tego co dzieje się 
w irańskich elektrowniach jądrowych technologii kosmicznej ale bez promieniowania. Ta 
technologia oparta jest na bazie irańskiej wiedzy, i będzie rozwijana dalej. Za pośrednictwem 
rządu chińskiego i irańskiego rządu, co pokażemy, w technologii rozwoju kosmosu. 
Przyniesiemy to otwarcie i będzie to zrobione. Na tak wiele sposobów współpraca między 
Chinami a Fundacją Keshe zacieśnia się bardzo szybko, by osiągnąć ruch i lot, pod kontrolą 
jego ekscelencji prezydenta Xi, by zaprowadzić pokój. Jak wielu z was wie, jesteśmy w pełni 
oddani chińskiemu rządowi i narodowi chińskiemu. Jak widzimy jest jednym z pokojowych 
narodów, by się rozwijać, iść dalej przez kolejne etapy rozwoju kosmosu i technologii 
obronnej w kosmosie. Wprowadziliśmy was w łagodny sposób poprzez GANSy, abyście 



mogli zobaczyć, ale aby przełamać trójwymiarowe warunki namacalności, potrzebne jest 
mocniejsze paliwo. To nowe paliwo zostało wprowadzone do Fundacji Keshe bezpośrednio i 
do centrów badawczych, kilku centrów badawczych. Pozwoli to na wyprodukowanie do 
tysiąc razy na plus bardziej mocniejsze Plazmy z tych samych GANSów, oraz poprzez rozwój 
technologii GANSów. Jesteśmy dumni, że możemy wypuścić tę technologię. To miało być 
wypuszczone z czasem może za dziesięć lat, pięć lat, aby mogło przynieść inny warunek. Ale 
teraz widzimy, że dojrzałość została osiągnięta, by móc przynieść i przynoszę, jak 
powiedziałem do ludzi bliskich Fundacji w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu. Nauka 
idzie w taki pozytywny sposób, że pozwala nam wprowadzić nową technologię znacznie 
szybciej. Próbowaliśmy wyjaśnić, ale teraz musicie zrozumieć kilka nauk, które odbyły się w 
zeszłym tygodniu, wielu z was nie zrozumiało zasady. Wielu z was widziało, ale nie pojęło 
powagi wiedzy, która została wydana w ostatnich dwóch wykładach. Uderzam młotem, i w 
pewien sposób, mocą nauki w ciągu najbliższych dwóch lub trzech tygodni, staramy się 
osiągnąć, aby dotrzymać obietnicy z 2018 roku, pokazanie systemu lotów. To zmieni bieg 
wielu rzeczy dla Fundacji i już się zmienia przebieg rozwoju Fundacji. Musimy zrozumieć, że 
ten nowy rozwój, wpłynie na każdego z nas. Wchodzimy w potężniejszą technologię. 
Mocniejszą, ale zgodną z naszym życiem, nie zmieni nas, nie pójdziemy w wymiar, w którym 
będzie się zmieniać struktura fizyczności, ale będzie działać i musi tam być, dla następnych 
kroków rozwoju i nauki, w odniesieniu do ewolucji Duszy Człowieka. Jak przechodzimy w 
pozycję działania Duszy Człowieka, która jest kreatorem fizyczności człowieka, ta nowa 
technologia jest potrzebna. Wyjaśniłem wczoraj na wykładzie medycznym, że lekarze z 
przeszłości od 200 lat zajmowali się ziołami i korzeniami. Opracowaliśmy technologię która 
teraz potrafi poradzić sobie z chemikaliami i substancjami biologicznymi, to co nazywamy 
farmaceutykami, to jest rozwój w wiedzy człowieka. Teraz gdy wiemy i rozumiemy, że 
działanie fizyczności posiada bezpośrednie oddziaływanie z Duszą Człowieka, która jest 
kreatorem fizyczności, nasi lekarze i ludzie medycyny, muszą się ruszyć, aby zostać lekarzem 
Duszy Człowieka i fizyczności i Duszy Fizyczności. To jest krok dalej, to krok wyżej. W tym 
procesie musimy wprowadzić dla tych ludzi medycyny nową technologię, aby widzieli, że 
mogą wpływać, widzieli, że mogą wchodzić w interakcję, mogli widzieć, aby mogli wznieść 
Duszę Człowieka, a wraz z tym mogą zmienić fizyczność człowieka. To przynosi nowe 
wymiary, na wiele sposobów, to daje nową interakcję, pozwala badaczom technologii 
kosmicznej, a szczególnie w obronie, oraz w procesie pokojowym, elewować Duszę 
Człowieka na tej planecie znacznie szybciej. Musieliśmy wprowadzić nową technologię, 
musieliśmy wprowadzić nową mocniejszą technologię, musimy zrozumieć, bardzo prosto, 
parametr tej technologii, został pokazany 5 maja około trzech lat temu przez Rosjan, ale nikt 
tego nie zrozumiał. Gdy Rosjanie zastosowali tą technologię by przeszkodzić najbardziej 
zaawansowanym amerykańskim siłom morskim, na europejskich wodach.... Po, mniej więcej, 
wyłączeniu całego systemu elektronicznego, jak już mówiliśmy, zmienili nastawienie 20 z 27 
oficerów marynarki. w taki sposób, że już nie chcieli być na pokładzie statku. Zrezygnowali 
ze służby. Nasi ludzie powiedzieli, jak powiedzieli (oficerowie), że nie chcą być tam, gdzie 
nie można ich bronić, ale na tak wiele sposobów przez elewację ich Duszy, w bezpośrednim 
efekcie poprzez działanie technologii obronnej, Dalszy rozwój przez Rosjan. wykazał, że nie 
widzieli potrzeby wojny. Nie ma potrzeby prowadzenia działań wojennych. Teraz dzięki 
nowej technologii, którą wypuszczamy poszerzamy tą wiedzę. Poszerzamy egzekwowanie 
gdzie wojskowi nie widzą wykorzystania broni, nie ma sensu wykorzystywać broni. Lecz na 
tak wiele sposobów nasza praca nasz sposób nauczania, dotyka wielu ludzi i wiele rządów. 
Jesteśmy bezpośrednio i pośrednio zaangażowani w negocjacje dotyczące tego rodzaju 
działań. Zadaniem Poszukiwaczy Wiedzy KF jest bardzo szybkie zrozumienie tego procesu. 
Wydamy za pośrednictwem właściwych kanałów KF, nowe dane z rolnictwa w 
nadchodzącym tygodniu. Tak aby ludzie zaangażowani w rolnictwo, mogą nawiązać 



bezpośredni kontakt z rządami. By zapewnić zmianę kursu w rolnictwie, w każdym aspekcie. 
Dane pochodzą z badań, i dane są potwierdzane przez badania, to jak bardzo ta technologia 
może zmienić. Musimy to zrobić, jak widzieliśmy, niektóre rządy nie rozumieją, w jaki 
sposób można osiągnąć taki wzrost, i mogą używać różnych materiałów lub nawozów lub 
cokolwiek innego, i to nawet nie jest bio, ponieważ jeśli używasz bio, nie zauważysz tych 
zmian. Jak powiedzieliśmy z chińskim testem, istniała obawa, urzędników co nazywamy, 
organów zarządzających Chin, że taki szybki wzrost w jednym cyklu lub części jednego cyklu 
zbioru(plonu), powinien i musi wpływać na geny i strukturę genetyczną. W teście z 
niezależnego laboratorium w Chinach, wykazano że nie ma zmiany genetycznej. I to 
przyniosło nowy wymiar Zmieniamy środowisko, i jeśli wielu z was nie może bronić swojej 
pozycji na tym etapie, ludzie, którzy próbują wziąć, co nazywamy technologią Fundacji 
Keshe w zapomnienie - wygrają. Co zdecydowaliśmy Fundacja Keshe w ciągu następnych 30 
dni, opublikuje pełne dane, tylko dla rolników aby dostarczyli do swoich narodów. 
Dokumenty te są podpisane przez urzędników. I podpisane przez niezależne laboratoria, aby 
pokazać zmianę w białku, zmianę w skrobi zmianę wszystkiego innego, za wyjątkiem genów. 
To jest dla nas ważne. Pokazujemy to w ryżu, pokazujemy to w pszenicy, pokazujemy to w 
kukurydzy, pokazujemy to w jeszcze jednym materiale, który bardzo gwarantuje dostawę 
oleju dla ludzi do spożycia, bez zmian. Jest to część programu w który zaangażowała się KF, 
w krajowe bezpieczeństwo żywnościowe. Musimy. Dane są tak przekonujące i są tak 
poprawne, ponieważ są robione przez niezależne zespoły rolnicze, a nie przez KF. My 
dostarczyliśmy tylko wiedzę, technologię, zastosowanie, zbiór, i to, co nazywamy 
doglądaniem, tego co zostało zrobione przez nich, więc jesteśmy tysiące kilometrów dalej. 
Nigdy nie jesteśmy blisko by robić cokolwiek, chyba ze chodzi o kontrolę żywności. A 
wyniki są oszałamiające. Widzimy, to co powiedziałem naturalne warunki, 1,2 razy więcej, co 
oznacza jeśli w jednym gruncie rolnym wyrosło 100 kilo, na tej samej ziemi, przy użyciu 
nowej technologii, zwiększyliśmy do 2,2 kg. Jednocześnie będąc w stanie kontrolować brak 
potrzeby stosowania pestycydów, obserwujemy wzrost z 1 kg do 3,20 kg. Te liczby nie mogą 
zostać zignorowane, 5% ,10% błędu - tak, ale kiedy chodzi o taką wielokrotność poziomu 
produkcji, rządy i przywódcy tych narodów, zatrzymają się i posłuchają. Aby to poprzeć. Cała 
struktura, wszystkie nasiona, bez produkcji GANSu, oraz z produkcją GANSów, zostały 
wydane do niezależnych centr badawczych, do testów i weryfikacji. Wyniki spływają 
spodziewamy się ich więcej jutro i kiedyś w przyszłym tygodniu. To potwierdzi wstępne 
wyniki pokazują ogromne zmiany. To zmieni pozycję dla narodów takich jak Chiny, do 
niezależnej produkcji plonów, w niezależności od importu towarów i żywności i zboża. To 
będzie dotyczyło bezpośrednio, poprosimy o wsparcie chińskie przywództwo, aby wspierać 
nas w Afryce i Indiach. Musimy to zrobić, aby zapewnić stabilność i Pokój. Liczby nie są 
niezależne od nas, my dostarczyliśmy, jak powiedziałem wiedzę i technologię i know-how 
oraz materiały dla rozwoju. Przechodzimy do kolejnych kroków, aby wejść w opiekę dla 
zwierząt i i inne aspekty rozwoju technologii w nadchodzących tygodniach. Jesteśmy mocno 
zaangażowani. Zamiast podążania ścieżką kosmosu, kiedy narody nie mogą wyżywić 
swojego ludu, my nakarmimy naród i polecimy z tym samym systemem. Przewaga dzięki tej 
technologii, tej drogi, jest dwojaka. Jak pokazaliśmy, jak powiedziałem w ostatnim 
wykładzie, by pokryć ogromną przestrzeń narodu nie jest łatwe. Nie możemy nawadniać, jak 
powiedzieliśmy linia po linii, pole po polu, jak większość rolników, zależnych od łaski Boga. 
Deszcz nadchodzi mają, gdy deszcz nie nadchodzi, nie mają. Jak widzieliśmy z 
najpiękniejszymi polami ryżowymi w Tajlandii. Ryż tajski w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
opadł drastycznie z powodu suszy. Rolnicy są na skraju głodu. Dzięki tej nowej technologii 
rolnicy nie muszą już pozostawać na łasce ziemi. Jeśli znasz ryż jaśminowy i to, co 
nazywamy ryżem tajskim, widzisz, że ceny podwoiły się w ubiegłym roku, ponieważ nie ma 
opadów. Opady deszczu były za małe. Więc co stanie się teraz. Z nową technologią KF którą 



zastosujemy w Tajlandii w nadchodzącym czasie, zmienimy kurs, przyniesiemy deszcz. Nie 
jako deszcz, ale jako wilgoć i białko, które rośliny mogą wchłonąć. To zostało przetestowane, 
możemy pokazać wzrost zbiorów, W mongolskiej części w Chinach, uprawiamy w śniegu. 
Zespół Fundacji Keshe wyda status bardzo szybko. Wszystkie zdjęcia oraz filmy, co nigdy nie 
zostało zrobione. To pozwala narodom produkować żywność podczas zimy, podwójny zbiór. 
Pozwoli to na zmianę klimatu, w środowisku kontrolowanym bez dotykania całości tego, co 
nazywamy środowiskiem globalnym. To jest zlokalizowane możemy kontrolować. Nowe 
potężne reaktory plazmowe, w znacznie łatwiejszy sposób, pokryje cały dystans całości pól. 
To jest dobre dla nas, to jest dobre dla Fundacji Keshe, ponieważ teraz wchodzimy w nowy 
wymiar. Jak powiedziałem do naukowców bardzo niedawno, teraz nasi naukowcy, którzy 
weszli w nowy wymiar. Jak powiedzieliśmy wcześniej, w statku kosmicznym, masz wielu 
ludzi z wielu ras, z różnych części Wszechświata. Zapewniasz jedno pole z nowych 
wymiarów, nowej technologii plazmowej, i każdy bierze z tego, czego potrzebuje. Nie 
serwujemy żywności dla różnych osób z różnych kultur. Lecz zgodnie z tym, co potrzebują, 
smakują by zadowolić swoje Dusze, tym, czego potrzebują od kolektywnej struktury 
odżywiania się w Plazmie, która nasyca ich Duszę i przynosi im Pokój. Ta technologia, jak 
powiedziałem w najbliższych tygodniach zostanie wydana, bezpośrednio przez chińskich 
urzędników państwowych, na wypadek katastrofy. Słyszymy o problemach w USA z 
pożarami i w innych miejscach. Jeśli dojdziemy do porozumienia z amerykańskim rządem, z 
akceptacją technologii na drodze do pokoju, wydamy tę technologię natychmiast dla stanu 
Kalifornia, mamy warunki wstępne. Stan Kalifornia stał się jednym z najbardziej 
zaawansowanych stanów handlujących bronią. Pokój, eliminacja rozwoju militarnego, w 
zamian za technologię dla ludzi. Zostanie odrzucona, ponieważ więcej ludzi straciło dach nad 
głową, więcej ludzi uwikła się w ogień, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale na tak wiele 
sposobów, oferujemy stan po stanie, jak powiedziałem w jednym z nauk z ostatnich kilku dni 
widzimy rozpad USA na 50 państw w nadchodzącym czasie. Wkrótce zrozumiecie, dlaczego 
i jak. Stanie się to w bardzo piękny sposób, w którym każdy stan stanie się odpowiedzialne za 
swój naród, które nie musi dźwigać obrony, ale dbać o własnych obywateli. Takie ustawienie 
już tam jest, robi to sam rząd, ale przyspieszy to w nadchodzącym czasie. Jesteśmy gotowi 
negocjować stan po stanie, przeciwko redukcji armii, produkcji broni w każdym stanie, w 
zamian za Pokój. Pokojowe zastosowanie tej technologii. Celujemy w Stany Zjednoczone i w 
niektóre z rządów europejskich w tej sprawie, że możemy zerwać monopol na broń, i 
wspólnie przynieść Pokój. To jest dla nas ważne i my to dostarczymy. Nowa technologia 
kosmiczna i nowe materiały, które powinniśmy wydać w ciągu najbliższych kilku tygodni, 
dla rozwoju kosmosu, pozwolą nam robić takie rzeczy. Udostępniliśmy informacje dla ludzi 
na szczeblach wojskowych jak wyłączyć broń jądrową. Jest to wyraźna wskazówka dla 
rządów. Wyjaśniliśmy nową technologię wojskowym, że żadna z głowic nuklearnych, nie 
zostanie odpalona. Technologia i transfer technologii jest w rękach narodów nuklearnych. To 
jest ważne dla nas wszystkich by rozumieć. Strach przed wojną nuklearną stał się zerowy. 
Ponieważ teraz żadna wojna nuklearna nie może być rozpoczęta z jakiegokolwiek miejsca na 
tej planecie. I nawet gdyby wystartowały, wrócą do miejsca, z którego zostały wypuszczone. 
Jak powiedziałem na innych naukach, wrócą do nadawcy. Nie ma adresu dla głowic 
nuklearnych do lądowania. Widziałeś, zastosowanie, w kilku prezentacjach, ale nigdy nie 
zrozumiałeś, widziałeś kilka filmów, których nie zrozumiałeś. Rozwój technologii stanie się 
pokojowy. Pokażemy więcej, i więcej tego, co mamy w ramach kosmicznej technologii 
obrony, zmieni to zastosowanie całej armii na tej planecie. Ważne jest, aby nie tylko nasi 
wojskowi przywódcy zrozumieli, nie tylko nasi przywódcy narodowi zrozumieli, ale 
obserwatorzy KF rozumieli jak to się robi. W nadchodzących tygodniach, nauczę Was jak 
wyłączyć głowice nuklearne bez żadnych wydatków. Nie musisz ich wyłączać, wyłączają się 
samodzielnie. Jestem fizykiem jądrowym i mistrzem mojej technologii. Nie powinno być 



więcej strachu przed jakimikolwiek atakiem nuklearnym lub głowicami nuklearnymi. Bo 
mamy wiedzę, jest w pozycji KF a wiedza została przekazana jednemu narodowi. Dlatego 
wyjaśniliśmy i otworzyliśmy dyskusję. W niedługim czasie, to co nazywamy nuklearne 
całościowe rozbrojenie, ma... możecie je trzymać u siebie do momentu aż wybuchną lub 
wyciekną na waszym terenie. Nie będziecie w stanie wystrzelić ani jednej głowicy nuklearnej. 
Opcje są bardzo proste, pozwólcie, aby KF w nadchodzącym czasie wzięła te głowice 
wojskowe, czysto bez żadnego niebezpieczeństwa, poza przestrzeń tej planety. To jest nasza 
oferta dla rządu Amerykańskiego. Nastąpi to pod nadzorem chińskiego rządu. Usuniemy 
każdą głowicę nuklearną, poza przestrzeń tej planety, nie ma znaczenia kto jest właścicielem. 
By nigdy nie były odpalone i nigdy były użyte, a po drugie, z nową technologią już ich nie 
potrzebujemy, jakiejkolwiek broni jądrowej lub elektrowni jądrowej. Nowa technologia, którą 
wypuściliśmy, wytworzy wystarczającą ilość energii, by zaopatrzyć miasta i narody. Rozwój 
bezprzewodowej technologii transferu, jest w waszych rękach, będzie wydana już wkrótce. 
Potrzebujesz do tego odbiorników, dozowniki satelitarne, jest bardzo łatwe do wystrzelenia. 
Działa bardzo podobnie do twoich telefonów komórkowych, ale teraz jest to energia, którą 
twój system przemienia, w użyteczną energię zgodnie z potrzebami. Ponieważ nie ma 
potrzeby dynamicznych silników, zrozumiesz nowa technologia, technologia Plazmy, może 
być wykorzystana dla każdego aspektu technologii, jakiego potrzebujemy. Musisz zacząć 
myśleć w kierunku Plazmy, musisz zacząć myśleć jak możesz wydobywać energię z jednej 
Plazmy do drugiej, która wytworzy warunki zamrażania, takie jakie mamy w kosmosie, lub 
jak oddziaływujesz dwoma Plazmami, że tworzysz temperaturę centrum Słońca. Nie będzie 
różnicy między tymi dwoma, nie powinno kosztować więcej niż dolara. Minęliśmy ten punkt, 
a teraz czas aby to zrozumieć. Jednocześnie nowa technologia musi przynieść, potrzebę 
zaspokojenia naszych potrzeb. Nowe reaktory kosmiczne, nowe potężne reaktory kosmiczne, 
jak widzimy i zrobiliśmy to wcześniej, powinny usuwać raka, w ciągu trzech do pięciu minut 
maksymalnie, każdy rodzaj raka. I jak powiedziałem do lekarzy wczoraj w prywatnych 
naukach, jak ty zdecydujesz, jak długo ten jeden człowiek chce pozostać przy życiu. Czy 
decydujemy w sile Duszy, gdy ją elewujemy lub jest po prostu tutaj, ponieważ z cierpieniem, 
możemy zebrać więcej siły dla Duszy. We wzmacnianiu Duszy Człowieka i starości 80 90 
latach które tak naprawdę są w warunkach Wszechświata, to są pierwsze kilka dni życia, w 
porównaniu do ludzkiego życia, czy musimy zmienić lub czy potrzebujemy przekazać tę 
wiedzę człowiekowi, aby człowiek wiedział, że nie ma limitu wieku i czasu. Pięćdziesiąt, sto 
lat, czasu życia człowieka, we Wszechświata, to sekundy. Technologia jest w naszych rękach, 
została nauczona, ale musimy ją zrozumieć. Ludzie, którzy uczęszczają na medyczne 
wykłady KF, muszą otworzyć oczy. Zostało to wyjaśnione w skrócie wczoraj na prywatnych 
naukach. To samo dotyczy rolnictwa. To samo dotyczy technologii obronnej i technologii 
kosmicznej. Kiedy mówimy o obronie w Fundacji Keshe, nie mówimy tu o wojskowej 
obronie, wojskowa obrona jest martwa, nie istnieje. I jeśli rozumiesz tą technologię, 
zrozumiałeś, że już dawno zniknęła. Jak powiedziałem w naukach wcześniejszych, musisz 
zrozumieć wymianę i tworzenie się cienia, potężnych Plazm. Abyś mógł je przenieść przed 
siebie, możesz skupić ją, tak samo jak pola grawitacyjne może przyciągnąć do siebie. 
Stworzyłeś, a potem używasz tej kreacji, aby spozycjonować się, aby utworzyć wymiar 
prędkości. By stworzyć wymiar grawitacji w ochronie pola. Na wiele sposobów, jeśli 
rozumiesz proces na dłuższą metę, co tworzysz, i możesz stworzyć tego cień, staje się jak 
elektron. Chroniący to co nazywamy protonem. Te technologie które w technologii obronnej 
niosą dla tego wiele potrzeb w kosmosie. Przynosi przejście, przynosi zmianę warunku życia, 
w jaki sposób możemy żyć. Jak w kosmosie, kiedy wylądujesz, musisz stworzyć przestrzenie, 
gdzie nie ma potrzeby noszenia ubrań i nie jest to 1 lub 2 metry od twojego parasola statku 
kosmicznego? To czego potrzebujesz, ponownie pozycji, a wraz z nią pozycjonujesz setki 
kilometrów. Masz swobodę działania na gruncie lub w przestrzeni. W rozwoju i w dalszych 



krokach, których uczymy uczynisz swój statek kosmiczny strefą, w której ludzie mogą żyć w 
przestrzeni. Tworzysz i stajesz się nową planetą. Ty decydujesz o wymiarze i powierzchni, 
która tam jest, a gdy wszyscy pasażerowie mają dość tego, co nazywamy spoglądaniem w 
kosmos, zamykasz się z powrotem do następnego kroku. Kreacja namacalności dla nich, aby 
mogli zacząć życie. Jest wiele, wiele statków kosmicznych, które żyją właśnie tak, i kiedy 
patrzysz w głębie nieba (w nocy) wyglądają jak gwiazdy. Są dosłownie stworzone w centrum 
przez masywną gwiazdę to, co nazywamy statkami kosmicznymi formacjami gwiazdy. Mają 
inny wygląd, mają linię komunikacyjną i działają w bardzo specyficzny sposób. Jeśli 
spojrzysz na północną sekcje Bieguna Północnego, widzisz trzy z nich. Spozycjonowały się 
same względem czwartej. To nie są gwiazdy, to są statki kosmiczne, którym udało się 
stworzyć namacalność na odległość. Są dwa na linii równika. Jak ostatnio powiedziałem, 
bardzo niedawno, przygotowujemy ludzką rasę do fazy przejściowej, bezpośredniej fazy 
przejściowej, z kosmosem i uniwersalną rodziną. Wiedza musi zostać przekazana, trzeba 
zbudować zaufanie, ale przede wszystkim ludzkość musi się nauczyć tego, co każdy 
człowiek, który pochodzi z kosmosu, że to nie jest Chrystus ani Budda, ponieważ wiedzą tak 
wiele i wtedy stają guru. Właśnie to zatrzymaliśmy w rozwoju KF, aby zacząć. Nie mamy 
żadnych kapłanów, ani nie mamy świątyń, ponieważ teraz musisz się nauczyć, jak się stać. To 
nowa wiedza posiądź ją i nie rób kapłanów i Chrystusów i Jezusów i Mojżeszów i całej 
reszty. Jedyną rzeczą, którą musisz zrozumieć, w jaki sposób to oddziałuje. Dlaczego to daje i 
co chce brać? Jeśli mogę pozwolić sobie na danie, czy mogę sobie pozwolić aby wziąć z 
tego? I czym byłaby interakcja i co powinienem zobaczyć? Czy potrzebuję oka człowieka by 
zobaczyć, lub czy potrzebuję Duszy Człowieka aby zobaczyć? W nauczaniu z zeszłego 
tygodnia, i co widzieliście jako dysk i światło, jak powiedziałem, zobaczyliście efekt lustra, 
widzieliście światło, a potem widzieliście jakby lustro, co się działo? Dlaczego? W 
rzeczywistości, jak widzisz te lustra, ponieważ stało się to ważne, w tworzeniu twoich 
reaktorów plazmowych dla technologii kosmicznej. Jak uzyskać efekt lustra? Jak uzyskać 
efekt świetlny? Efekt świetlny występuje, gdy pole jest mono, i nie stworzyłeś drugiej 
dywizji. Kiedy wchodzisz w efekt lustra, to oznacza istnieje wtórne pole siły za tym, że to 
właśnie tworzy odbicie i blokowanie linii, widzisz to jako własne odbicie. Lustro to lustro, 
dopóki nie postawisz za nim rtęci, wtedy odbija światło. To właśnie dzieje się w twoich 
reaktorach. Jeśli spojrzysz na system świetlny, który był pokazany w zeszłym tygodniu, i w 
tygodniu wcześniej, widzisz białe światło, a czasami widzisz coś jak lustro, musisz 
zrozumieć, czym to lustro jest. Oznacza to, że jest wtórny efekt w tle, który odbija światło i 
pochłania to, czego potrzebuje, i widzisz to jako lustro, to jest pierwszy krok do stworzenia 
ciała twojego statku kosmicznego. Ale różnica polega na tym, że tym razem stan manifestacji 
jest wewnątrz twojego reaktora, a nie na zewnątrz. Jeśli Rick może pokazać, świetlny reaktor, 
to zobaczysz to. Widzisz zapalające światło i po kilku sekundach widzisz lustro, nic tam nie 
ma, ale widzisz to. Dzieje się tak z powodu stworzenia dwóch dynamicznych pól jedno 
wewnątrz drugiego, który blokuje linię od tego, który przechodzi i odbija z powrotem. Więc 
to miało oznaczać, kiedy to zobaczyłeś, ponieważ nie byłeś o tym uczony, to bardzo proste. 
Są tam dwa pola magnetyczne, pracujące w środku systemu. Co to robi, to oznacza, że 
osiągnąłeś podwójne pole magnetyczne. Podwójne pole magnetyczne oznacza teraz, że 
musisz nauczyć się je kontrolować, aby stworzyć grawitację i tarcze ochronną, oraz to, co 
nazywamy magnetosferą. To odzwierciedlenie ma istotne znaczenie, oznacza to, że wiedza 
Poszukiwaczy Wiedzy KF i KF Rozwoju Kosmosu osiągnęła punkt dojrzałości podwójnego 
pola magnetycznego. Teraz musisz zrozumieć, w jaki sposób możesz stworzyć jedno i 
przytrzymać drugie że w tym procesie tworzysz ten efekt lustra, tworzenia statku 
kosmicznego. Co to zrobi, ten statek kosmiczny, w tej chwili, jest gdzieś tutaj. Pola są losowe 
względem siebie, a teraz potrzebują aby jedno stało się silniejszym od drugiego, a następnie 
otrzymujesz dwa podwójne pola magnetyczne. Silniejsze próbuje nakarmić słabsze i proces 



się rozpoczyna, pozycja w interakcji tworzy trzy warstwy pól, które potrzebujesz do 
stworzenia stanu materii. Jest dużo wiedzy na tych zdjęciach, ale jeszcze nie jesteś tego 
świadom i nie rozumiesz interakcji pól, więc dla ciebie jest to po prostu światło. W tym 
procesie, jeden prowadzi do drugiego, i tworzy punkt interakcji, równowagę, a to prowadzi do 
manifestacji fizyczności, której szukałeś. Ale to w tej chwili dzieje się w środku tej kuli, teraz 
z nowymi potężnymi systemami przekraczamy granicę. Lub czy musimy stworzyć drugi 
reaktor w przestrzeni i czasie? "Nie mogę wyczyścić tego, bardzo dziwne, w porządku." Więc 
co musisz zrobić to utworzyć czasoprzestrzeń w drugim reaktorze, a potem zobaczycie. Tak 
jak zrobiliśmy w irańskim reaktorze, jeden prowadzi, i który w zależności od tego jak 
załadowałeś, wchodzi w interakcje i się rusza. Ziemskie grawitacyjno-magnetyczne pole, 
które jest najbliżej będzie reagować i wtedy dyktujesz kierunek ruchu. Widziałem jak wielu z 
was w zeszłym tygodniu, przeszli przez proces próbowania... Czy mogę odzyskać moją 
tablicę, proszę? Przeszliście przez proces, co ja nazywam i próbuje wyjaśnić wam, w 
odniesieniu do stworzenia dwóch dynamicznych systemów, lub dwóch systemów 
plazmowych ustawionych naprzeciw siebie, lub pod kątem względem siebie nawzajem. To 
może nie dać ci tego, czego szukasz, ponieważ to musi mieć inną proporcję mocy niż ten, w 
przeciwnym razie dwa takie same będą po prostu tworzyć pole. Musisz stworzyć inną 
dynamikę tak, że interakcja między nimi dwoma, doprowadzi do interakcji i tworzenia 
dynamicznej Plazmy. Widziałem, jak wielu z was składa dwa systemy MagGrav na 
przeciwko siebie, tak, ale wyjmij jedną cewkę lub dodaj dwie cewki, dwie takie same nie 
dadzą ci wiele. Jeśli używasz dynamicznych silników, które tworzą pola, użyj innego 
dynamicznego silnika, który działa w ten sposób. Wróć do zrozumienia, jeśli pamiętasz, 
trzymając dwie ręce zwrócone do siebie. Ale w rzeczywistości, jeśli chcesz tworzyć strukturę 
Plazmy, musisz trzymać swoje ręce obok siebie, od małego palca do dłoni ręki obok siebie. 
Kiedy trzymasz je twarzą w twarz, tworzysz jeden dynamiczny system, kiedy trzymasz je pod 
kątem 90 stopni dłoń w dłoń zwrócone do siebie, składasz ręce tak, jak się modlisz, a poprzez 
90 stopni tworzysz pole w środku między nimi. Ponieważ jedna ręka tworzy pola w linii 
poziomej (horyzontalnej), druga ręka tworzy pola na pionowej (wertykalnej) stronie. I jeśli 
potrafisz kontrolować siłę poprzez jedną rękę i drugą, światło zaświeci się w twojej dłoni. 
Obie tworzą dynamikę bez większego... poprzez rękę, to jest dlaczego człowiek modli się na 
tak wiele sposobów, ale nie widzisz światła, więc nie rozumiesz. Teraz rozumiesz powód, 
kiedy ustawisz swoje ręce dwie na przeciw siebie tworzysz, dosłownie ten efekt motoryczny, 
kiedy położysz ręce prostopadle do siebie, tworzysz kierunek pola w środku, ponieważ ten 
obraca się w ten sposób, a ten obraca się w ten sposób, w środku tworzysz dynamiczny proces 
pól. To jest to co ci mówiłem tobie wiele razy możesz po prostu dostarczyć światła, ale 
musisz zrozumieć, nie możesz tego robić, kiedy obie ręce są równe w sile. Musisz mieć inną 
siłę w dwóch dłoniach, wtedy tworzysz tą dynamikę. Musisz zrozumieć naukę tego i nie tylko 
być tym kto to kopiuje. Jest coś czego uczyłem na prywatnych naukach, i wraca do was w 
publicznych naukach. Wielu z was, wielu z was, którzy znają wiedzę o nauce, wyjaśniłem to 
w niektórych naukach, teraz jest to ważne, kiedy mówię ci o ciele człowieka, że jest cyklem 
ewolucji człowieka. Jeśli spojrzysz na swój mózg ma dwie połówki, i twoje ciało to są dwie 
połówki, i w trakcie zdobywania wiedzy jaką mamy, to działa z tym i to działa z tym. 
Zatrzymaj się na chwilę, po prostu następnym razem pomyśl. To jest Dusza Człowieka, tu jest 
serce człowieka. Ale jest jeszcze kolejny krok. W świecie współczesnej nauki, w obecnym 
zrozumieniu o stworzeniu świata kreacji człowieka, częściowo, część wiedzy zaginęła i jak 
już powiedzieliśmy, nigdy nie została zrozumiana, została sfabrykowana, ale że nigdy nie 
została zrozumiana, nigdy nie została poszerzona. Poszerzmy część wiedzy, o której myślę że 
szczególnie dla naszych lekarzy będzie niesamowitym wglądem. Idź do ciała człowieka, a 
wtedy ci z was, którzy pracują z wiedzą psychosomatyczną, potrzebujecie zrozumieć tę 
istotną część swojej pracy. Cofnij się, do tego samego procesu. Czy to ci coś mówi? 



Normalnym ludziom, wszystkim ludziom pełnym wiedzy, w świecie medycyny - nasz 
wzorzec spania? Dlaczego śpimy w 4h cyklu? Co się stało z drugim 4h cyklem? Dlaczego 
potrzebujemy dwóch cykli cztero godzinnych podczas snu? I dlaczego niektórzy z nas mogą 
spać jeden cykl? Bardzo prosto. Ci z was, którzy posiadają wiedzę o ciele człowieka, wiecie 
jedną rzecz. Płuco człowieka i w pewnym sensie nos człowieka, działa jedno, w przestrzeni 
czasu, kiedy jedna dziurka w nosie pracuje, druga odpoczywa, gdy jedno płuco działa to 
drugie odpoczywa. Więc jeśli nie rozumiałeś, teraz to rozumiesz. Każdy cykl żyjących i życia 
człowieka jest dosłownie, wspólnie dyktowany przez to. Pierwsze cztery godziny lewa strona 
śpi, następne cztery godziny prawa strona śpi, co oznacza, że człowiek zawsze będzie czujny. 
Dlatego możesz się obudzić w czasie zagrożenia. Dlaczego właściwie przechodzisz przez cały 
proces budzenia się po czterech godzinach i ponownego pójścia spać, bo jest to przekazaniem 
od lewej strony do prawej strony mózgu. Teraz rozumiemy, dlaczego mamy cztery godziny 
odpoczynku i mamy ich dwa. Pierwsze 4h dla lewej stronie półkuli, która kontroluje prawą 
stronę ciała, a druga strona jest dla prawej stroną tej półkuli mózgu, która kontroluje lewą 
stronę. Ale w tym procesie Dusza Człowieka jest cały czas, cały czas żyje i działa/pracuje. To 
była tajemnica nauki, teraz rozumiemy. Kiedy śpisz jeden cykl czterech godzin, potrzebujesz, 
zamiast paru sekund przerwy, 24-godzinną przerwę. Więc tym razem w tym cyklu, ta część 
śpi, jutro ta część śpi. Przynosi to dużo przejrzystości widzenia, ludzie u władzy, wielu 
potężnych ludzi, wielu ludzi na poziomie rządowym, światowi przywódcy, przechodzą przez 
ten cykl, ponieważ Dusza nie ufa ludziom którzy pracują dla tych liderów. ??? spał zwykle 
4h, Hitler zwykle spał 4h, ja śpię 4h. wielu ludzi śpi 4 godziny w taki sposób funkcjonujemy. 
Jest to ważne dla osób takich jak dr. Rodriguez, jeśli zrozumiesz, jak używać obecności 
Duszy Człowieka przez cały czas, by zmieniać choroby. Dlaczego czasami odnosisz sukces i 
dlaczego czasami nie odnosisz sukcesu? Ci was, którzy praktykują aplikacje medyczne, w 
procesowaniu zdrowia, musicie to zrozumieć. Ponieważ, jeśli dostroisz się do tej samej 
godziny, przez cały czas, widzisz tylko pewien rozwój. musisz zmienić swoje czasy na różne 
godziny, tak, że pokrywasz obie strony. Jednymi z powodów, dla których niektórzy z was nie 
odnoszą sukcesów ze swoim, co nazywamy, lekarze, ze swoimi procesami, jest to, że nie 
zrozumiałeś tego czterogodzinnego cyklu. Ponieważ dla ciebie on nie jest ważny, ale jest 
najważniejszy, ponieważ ten sam proces, jeśli codziennie o szóstej biorę inhalator, ja tylko 
obejmuje ten nos. Więc co się stanie, jeśli część choroby siedzi w tym nosie. Teraz rozumiesz 
zakres brakującej wiedzy, w słowniku nauki fizyczności człowieka. I ten wzór spania jest 
kamieniem węgielnym całego działania człowieka. Dlaczego widzimy ludzi z wyższym 
wskaźnikiem, szybszym wskaźnikiem, śmierci ILS w latach 60. i 70. niż w latach 
dwudziestych i trzydziestych? Jest to z powodu tej zasady. Czas trwania i czas luki 
przestrzennej musi być zrozumiały, wtedy zrozumiesz działanie Duszy Człowieka. Na tak 
wiele sposobów, kiedy budzisz się w środku nocy i znowu zasypiasz zawsze około tego 
samego czasu, ale po prostu przełączasz się bez fizycznego budzenia się, przekazujesz 
działanie z prawej strony mózgu na lewą stronę mózgu, ale funkcjonowanie Duszy nie 
zmienia się. Słońce nie zmienia siły swojego światła, jeśli jesteś na tyłach Ziemi lub twarzą 
do Słońca. To jest to, co musisz zrozumieć. Ci z was działający, zwłaszcza Ci z was 
rozwijający systemy medyczne, muszą to zrozumieć. Te koszulki, które widzimy z tym, co 
nazywamy wyprodukowane na licencji KF przez Włochy musisz wziąć pod uwagę te rzeczy. 
Poprzez zmianę czasu i czasu trwania w różnych pozycjach i czasie osiągasz totalną całość. 
Twoje hełmy, których używasz jeśli zmienisz pozycję na inną stronę w następnym cyklu, 
teraz pokrywasz lewą stronę. Czy radzisz sobie z mózgiem, kiedy jest aktywny i używa tak 
dużej ilości energii do naprawy, lub czy użyjesz strony mózgu, która jest jest w pozycji 
odpoczynku i można ją odżywić znacznie łatwiej. To zmienia wiele rzeczy dla zastosowań 
medycznych i aplikacji zdrowotnych. Potem, wracamy do tego w jakich godzinach Dusza jest 
w punkcie odbioru energii że może karmić fizyczność. Czy nie jest to w punkcie 



przełączania? Co to oznacza, w rzeczywistość, jeśli rozumiesz, jeśli chcesz nakarmić 
człowieka, w czasie katastrofy, nie dajesz żywności przez cały czas. Widzisz ludzi idących 
spać o 11:00 i następny cykl godzinowy 12 1 2 3, 3:00 godzina. 10min przed i 10min po 3-
ciej i wtedy budzą się o 7 rano. Twój czas karmienia, koncentrując się na tym przedziale 
czasu, karmisz Duszę. A Dusza ma wystarczająco dużo, aby przetrwać cały dzień. Kiedy 
patrzysz na choroby, masz raka w płucach. W którym płucu więcej? Wtedy wybierasz, którą 
stronę elewujesz, tak że pokrywa to płuco, podczas działania płuca lub podczas odpoczynku 
płuca. Kiedy dajesz więcej energii do płuca gdy pracuje, odbiera więcej, musi zużywać więcej 
energii, ale jeśli skierujesz ją do płuca, które nie działa jest w czasie odpoczynku, może 
wchłonąć i się naprawić. Naukowcy w Ameryce i naukowcy z całego świata, pokazali to. Gdy 
masz tą nową technologia, nie jest nowa, ma już blisko 5-10 lat. Kiedy wkładasz mechaniczne 
serce obok normalnego serca, które może przejąć ciśnienie normalnego serca, serce naprawia 
się samo, ponieważ ciśnienie/obciążenie spadło i w ciągu 12 miesięcy, mnie więcej, ponieważ 
pozwala to na jego naprawę. Jeśli to rozumiesz, możesz zobaczyć, co można zrobić tutaj, to ta 
sama zasada. Więc powracasz do esencji stworzenia, ale dlaczego mamy 4 godzinny cykl? 
Więc co oznaczają te 4h w kosmosie? Jeśli życie człowieka trwa 80 lat, jest niczym w 
kosmosie, więc czym są te cztery godziny, i ich powtarzalność? Czy jedna strona mózgu idzie 
do maksymalnej granicy energii Duszy, i czy ta druga idzie do minimum? Czy te dwie 
połówki mózgu z Duszą w środku...to jest bardzo, bardzo podobne do atomu z dwoma 
elektronami. Stan helu w warunkach Ziemi, ale przestrzeń do otrzymywania, kiedy 
potrzebujesz energii i informacji. Jedna z rzeczy, którą świat medycyny musi zrozumieć, to 
kształt mózgu człowieka. Jeśli spojrzysz, mózg ma podział. Więc przerwa jest tam gdzie 
możesz karmić Duszę. Dlaczego mamy ten podział? Niedawno patrzyłem.... rozszerzamy tą 
technologię, wiedzę w Chinach. Bardzo ciekawe zjawiska pojawiają się w chińskim skanach 
mózgu. Jeśli spojrzysz wiem, że nasi chińscy przyjaciele nie polubią tego, ale to jest 
niesamowite, wy chłopaki jesteście dziwnymi stworzeniami, przepraszam za to. Ci z was 
którzy to słuchacie, i wiem że tłumaczycie, nie śmiejecie się z tego, ale to prawda. Jeśli 
spojrzysz na twarz wielu Chińczyków, na zachodzie(Europy) mamy dwoje scentralizowanych 
oczu, u Chińczyków mamy coś takiego. Jeśli weźmiesz to prawe oko to jest bliżej nosa, jeśli 
to jest środek Lini nosa. Więc jeśli masz to tutaj zobaczysz, że to jest bliżej. Oglądnij chińską 
transmisję telewizyjną, to jest bardzo interesujące. Dziwną rzeczą jest, badamy to i jest to 
dobre dla naszych chińskich lekarzy aby się temu przyjrzeli. Kiedy popatrzysz na MRI 
mózgu, w określonej pozycji na linii widzenia mózgu, w normalnym oku widzisz to, z 
chińskimi jest inaczej. Mózg jest skręcony w kierunku pozycji oka. Więc, to pozycja mózgu, 
dyktuje pozycję oka. Co to znaczy? I ile energii dla tego repozycjonowania ciało wymaga by 
to potwierdzić? Czy samo-centralne ułożenie, jest lepszą drogą lub czy chińska mentalność 
zmienia się, ponieważ mózg cały czas musi ocenić, który z nich jest rzeczywistym obrazem. 
Czy to jest tajemnicą, dlaczego Chińczycy wciąż są szczupli we wszystkim co robią ponieważ 
energia mózgu dla oka, ma bezpośrednią kontrolę nad energią jaką potrzebuje ciało. To część 
badań, które prowadzimy w Chinach. Jest to bardzo interesujące i jeśli to zrozumiesz, wpłynie 
to na to w jaki sposób karmisz naród, i jaka jest percepcja. Dlaczego Chińczycy wierzą w yin 
i yang? Ponieważ zrozumieli pozycję. Gdzieś musi stać się balans, ponieważ wiedzą, że 
balans nie istnieje w wizji człowieka. Czy z czasem dojrzeli do tego by to zrozumieć i stało 
się to częścią naszej stałej pamięci? Po prostu obserwuj Chińczyków i obserwuj oko, 
prezenterów telewizyjnych, itp. Widzisz to bardziej u kobiet, niż u mężczyzn. Czy to jest 
sposób na zwrócenie uwagi? I to doprowadziło do kolejnych wymiarów. To właśnie 
wyjaśniałem w ostatni weekend, bardzo niedawno. Potrzeba bycia zaspokajanym powoduje 
modyfikacje genetyczne. To bardzo dziwne. Czy mieszkałeś w Niemczech, czy mieszkałeś w 
środkowej, wschodniej części Europy Zachodniej, i pochodzisz z Bliskiego Wschodu. 
Znajdziesz owłosionego mężczyznę na Bliskim Wschodzie i niewiele owłosionych kobiet. 



Kiedy przyjedziesz do Niemiec, widzisz że mężczyźni nie mają zbyt dużo włosów, ale 
kobiety mają dużo włosów. Czasami maszynka do golenia jest dobra dla fryzjera. Dlaczego 
się zmieniamy? Lub czy jest to potwierdzeniem pozycji, ponieważ kobiety przejęły pałeczkę? 
Czy męskość przychodzi wraz ze stanem umysłu człowieka? Teraz musimy zrozumieć 
psychologię człowieka, ponieważ te rzeczy w kosmosie dyktują jak się zachowujemy, jak 
analizujemy warunki. I czy będą to tego rodzaju wzory, jak w tej chińskiej strukturze mózgu, 
która jest odbiciem Duszy Człowieka w interakcji z jego fizycznością, stworzyła bardziej 
oddziałujących pokojowo ludzi, i przeżyją dłużej, niż Amerykanie, których mózg jest 
całkowicie otwarty i skręcony w inny sposób. Czy zobaczymy wskaźnik sukcesu u niektórych 
ras, które przeskanowały pewne środowiska kosmosu, ponieważ odbicie Duszy i 
oddziaływanie jej z materialnym stanem fizyczności dyktuje, że mogą tolerować środowisko. 
W kosmosie ten sam warunek będzie miał zastosowanie jak ten na tej planecie. W kosmosie 
nie wszyscy możemy żyć, w każdych warunkach, tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Skład 
aminokwasu Chińczyków będzie pasował do jednego środowiska, które nie pasuje do innej 
(rasy). Nie ważne, jak bardzo się starają, nie będą w stanie się zamanifestować. Ale ktoś z 
Europy, może się zmanifestować i przyjść i powiedzieć, ale Chińczycy nie mogą zobaczyć. A 
następnie Europejczycy siedzą z Chińczykami, i ich nie widzą, ale ufamy, że przekazujemy 
wiedzę poprzez Duszę. To są części technologii, które musimy zaakceptować. To są części 
technologii, za którymi musimy podążać i zrozumieć. Musimy zobaczyć, co można zrobić, 
jak możemy zrobić? Jak możemy zrozumieć pozycję? Teraz rozumiesz, że świat nauki 
technologii plazmowej przynosi swoją własną wiedzę, przynosi swoje własne parametry i 
teraz musimy być otwarci. To trudny czas, zajęło nam miliony lat by zrozumieć naszą własną 
fizyczność, teraz musimy zrozumieć fizyczność Duszy Człowieka. To nie będzie łatwa 
przejażdżka. To jest to co jest i co ma nadejść, i co właściwie już tu jest. Musimy zrozumieć 
to, aby zobaczyć, jak możemy zastosować to, w jaki sposób możemy tego użyć, jak możemy 
rozwinąć to, aby stało się to korzyścią dla człowieka. Musimy podjąć kroki w otwieraniu 
zrozumienia, o horyzoncie wiedzy kosmosu. Musimy stać się tolerancyjni wobec nowej 
wiedzy, i nie daj się zamknąć, w warunkach innych osób. Jakieś pytania? Zespół tłumaczy KF 
SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 1h59m06s 
(K) Tak dziękuje, cześć wszystkim Panie Keshe, wciąż próbuję zrozumieć, co powiedział pan 
o czterogodzinnym cyklu snu. Jakoś pomyślałem, czy byłoby prawdziwym stwierdzenie, że 
wystarczą cztery godziny dla naszego ciała, jeśli prześpimy (4h) w całodniowym cyklu? 
(MK) Ja tak robię. Od lat, właściwie kiedy idę do łóżka, czasami dwie, dwie godziny i trzy 
godziny. Od trzydziestu, czterdziestu lat. (RC) Właśnie czytałem o Nikoli Tesli, właśnie 
wczoraj w rzeczywistości, jak szedł do łóżka o 5:30 rano. I wstawał o 10 rano, więc spał 
cztery i pół godziny to była jego rutyna. Tak jak inni... (MK) Churchill zwykle spał 4h. Hitler 
zwykle spał 4h, i wielu, wielu.... Obama powiedział kiedyś, że śpi 4h. Ponieważ tak się dzieje, 
gdy przechodzisz do fazy, gdy jesteś zajęty budzisz się i czas nie ma znaczenia. Ale to 
niszczy twoje małżeństwo, nie chcecie rozmawiać z Caroline. Budziłem się chodziłem po 
domu robiąc różne rzeczy. Nie przynosi to pokojowych warunków, ale tak właśnie jest. 
Czasami się przywiązujesz do łóżka, aby się nie ruszać, ale gdy tam jesteś rozwiązujesz 
problemy w innym kierunku. (K) A kiedy mówisz, że kiedy jedna część śpi, druga czuwa, czy 
to znaczy (MK) Funkcjonuje na niższym poziomie (K) Yhy. I czy to w jakiś sposób oznacza, 
że mamy coś takiego jak, dwa ciała, jedno to to, które jest połączone z lewą częścią mózgu i... 
(MK) Nie ma dwóch ciał. W ten sposób funkcjonuje nasze ciało. Nie ma dwóch ciał, ale 
mamy dwa połowiczne cykle. To się wzięło przez materialną zawartość tej planety. Dwie 
półkule mózgu są bardzo niezwykłe we Wszechświecie bardzo bardzo niezwykłe, 
ekstremalnie niezwykłe. Są jeszcze inne przypadki. Nic unikatowego. (K) Co miałeś na myśli 
mówiąc, że jedna część może być podłączona do maksymalnej granicy energii Duszy, a druga 
część mózgu jest połączona z minimalną granicą energii Duszy? (MK) Jeśli spojrzysz na 



elektron ma zakres, maximum i minimum. To ma zastosowanie dla ciała człowieka. Gdy 
masz...... (K) Ok, dziękuję bardzo. (MK) Nie ma za co. To jest sposób... Jest coś w wiedzy, co 
jest, co musi być omówione, ale może podniosłeś kwestię, którą możemy teraz omówić. 
Wiele razy próbowałem to wytłumaczyć, ale Jak to wyjaśnić by zostało to zrozumiane a nie 
niezrozumiane? Musisz zrozumieć, kiedy masz magnetyczne, i masz grawitacyjne. Jeśli 
weźmiesz dowolny punkt, masz magnetyczne, i masz grawitacyjne. Co masz? W tym punkcie 
twój magnetyczny jest maksymalny. I twój grawitacyjny jest maksymalny też. Maksimum 
aby dać, maksimum aby wziąć. Więc jeśli spojrzysz w jakimkolwiek punkcie, masz Yin i 
yang. Spójrz na tą propozycję. Patrząc od góry, dwie nogi człowieka, dwie ręce człowieka, 
dwa płuca człowieka, dwie połowy mózgu. Cała struktura Wszechświata działa na tej 
zasadzie. Ale na tej planecie istnieje wymiar fizyczny który jest cynkiem i miedzią, która 
wymusza dwie części fizyczności ???? Kiedy chodzimy to nie skaczemy. Masz jedną nogę 
zbalansowaną z drugą. Ciągle wspieramy inną siłę. Mózg robi to samo, płuco robi to samo. 
Niektóre badania psychologiczne pokazują, na przykład gdy bierzesz nerkę, w niektórych 
operacjach, zachowanie się zmienia. Jeśli usuną płuco zachowanie się zmienia. Ponieważ 
teraz, jeśli spojrzysz na to, nerka musi poradzić sobie z podwójną pracą. Więc musi się 
dopasować. I to stworzyło inną pozycję Duszy, więc to musi być dostosowane. Widzimy 
wiele zmian z ludźmi, którzy mają nieznaczne inne fizyczne uszkodzenia. Zakłócają balans 
pól z Duszy Człowieka. Ta część zrozumienia nauki jest bardzo, bardzo ważna, ponieważ 
stosuje się ją do wielu innych rzeczy, w odniesieniu do Duszy Człowieka i fizyczności 
człowieka i Duszy Fizyczności. Kiedy dochodzi do punktu śmierci? Jak ciało przygotowuje 
się do stworzenia własnego zgonu? Oddzielenia fizyczności od Duszy Człowieka. Dlaczego 
organizujemy się 80 lat aby osiągnąć ten punkt? Od sekundy gdy się rodzimy, od czasu, kiedy 
jesteśmy poczęci. Naszym przeznaczeniem jest to rozdzielenie. Co wyzwala ten punkt 
rozdzielenia? Że jest tak ważny dla ciała, aby go osiągnęło? Dlaczego wyglądamy jak martwi 
lub jesteśmy wstrzymani gotowi do rozdzielenia, co doprowadza do tego ustawienia między 
Duszą Fizyczności a Duszą Człowieka? Czy Dusza Fizyczności czerpie tak wiele z jej 
środowiska, niższych poziomów lub wyższych poziomów, że przez nią karmi Duszę 
Człowieka, by była wystarczająco silna, by przetrwać jej podróże, jak się zapakujemy, małe, 
małe dziurki w pudełku, kiedy podróżujemy, mamy wszystko. Dlaczego potrzebujemy 
wymiaru fizyczności? Z Duszy Fizyczności by karmić do wymiaru Duszy Człowieka aby 
Dusza Człowieka nie mogła zrobić tego sama? Dlaczego potrzebuje tej siły? Czy to jest 
poniżej jej siły? lub czy jest powyżej jej siły, że potrzebuje fizyczności do jej zebrania? Bo w 
przeciwnym razie, może żyć sama. Bo żyje sama po rozdzieleniu. Jak twierdzą Włosi, są trzy 
rzeczy pewne w życiu: narodziny, podatek i śmierć. Więc dlaczego nawet zmierzamy, aby 
zebrać się razem jako komórki, aby stworzyć Duszę? i spędzamy 80 lat przygotowań do 
uwolnienia tego by było wolne? Czy Dusza komórki o dużego palca u nogi daje spektrum do 
niej, że Dusza Człowieka nie może zapewnić sobie samej? I płuca będą miały inną siłę Duszy 
i komórki mózgu mają inną Duszę że zbiorowo pozwalają Duszy zbierać co potrzebuje, ale 
wiemy, że Dusza sama w sobie zbiera także własną energię, ponieważ jest dynamiczna. Jak 
powiedziałem we wcześniejszych naukach, Dusza Człowieka stworzyła sobie pijawkę, ale 
dlaczego potrzebuje tej powłoki i tej pijawki? Którą jest fizyczność człowieka. Musi mieć z 
tego korzyści. Ma coś z tego, skoro nie może tego zrobić samodzielnie. Ale przechodzi 
następne pytanie, dlaczego planuje od czasu gdy zaczyna ją karmić, kiedy się od niej 
oddzieli? Musimy odpowiedzieć na te pytania. Bo to jedyny czas kiedy zaczynamy rozumieć 
naszą Duszę, działanie naszej Duszy. Te czasy, gdzie Dusza Człowieka była gdzieś na niebie 
odeszły, skończyła się ta bajka w rzeczywistość jest nadzieją. W bardzo krótkim czasie, w 
sposób w jaki technologia postępuje. Większość ludzkości, "jest otwarty mikrofon". 
Większość ludzkości będzie w stanie, oddzielić Duszę od fizyczności. Odbywa się to w 
kosmosie w bardzo łatwy sposób. Nazywacie to swoim pełnomocnikiem, ale możesz 



fizycznie stworzyć warunek taki, że wciąż funkcjonujesz i przenosisz Duszę Człowieka z 
ciała człowieka. obie istnieją i współistnieją w tym samym czasie. To jest wiedza, którą 
ludzkość zrozumie, gdy zacznie podróżować w głąb kosmosu. Fizyczność cierpi, fizyczność 
ma wymiary, których nie możemy nosić ze sobą, ale Dusza pozostaje nienaruszona taka jaka 
jest. Ale musisz zrozumieć pełne spektrum siły plazmatycznych pól Wszechświata, aby móc 
niektóre rasy we Wszechświecie doprowadzić do dojrzałości. Kilka ras w dawnych czasach 
próbowało to zrozumieć, by powielić Duszę Kreatora. I to jest zabawne, co osiągnęli i jak do 
jakiego wniosku doszli, i skąd wzięli odpowiedź, I ludzkość najprawdopodobniej w 
przyszłości będzie to robić. Ale musicie wiele zrozumieć, aby móc dotrzeć do tego punktu, 
nawet..... Jakieś inne pytanie? Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 2h24m40s (JG) Panie Keshe gdy podniósł pan 
kwestię rąk i w jaki sposób je pozycjonować wczoraj w naukach, które czytałem w nocy 
przed snem, Kocham Cię, kocham Cię Duszo ze żyję, i w tym czasie ćwiczyłem dokładnie to, 
co dokładnie powiedziałeś układając ręce pod różnymi kątami, ponieważ przeszedłem przez 
pana nauczanie i pan preferuje naszemu przyjacielowi w Kanadzie i jak to on zrobił, to zrobił 
coś, ale nie rozumiał, jak ustawić swoje MagGravy, więc zaczynam od tego. Dziś rano kiedy 
się obudziłem, czuję coś innego w mojej lewej ręce i w ślubnej obrączce z tyłu, i to było 
naprawdę niesamowite uczucie, co najmniej, i to przynosi mi jedno pytanie. Jeśli zdobędę 
wiedzę to znaczy i ten drugi (ta druga), ten kto jest tym samym, połączonymi z Duszami w 
tym samym związku, zdobywają tę samą wiedzę? Więc tutaj pytanie o inne istnienia, co były 
przed nami, kiedy zdobyli ich wiedzę, ta wiedza również przechodzi przez, w plazmatyczny 
sposób, do całego Wszechświata. Czy ta wiedza przychodzi do nas ale tego nie zauważamy, 
lub blokujemy to i nie przychodzi do nas? W pewien sposób. (MK) Wiedza jest... Mój drugi 
syn zwykł mawiać, kiedy mu coś mówiłem, położył swoją rękę, nie, myślę, odchodzi i mówi: 
przeszło mi nad głową, nie rozumiem, zwykle cokolwiek powiesz, przechodzi mi nad głową. 
Bo nie mam tego zrozumienia i kiedy ludzkość nie jest gotowa do zrozumienia tej wiedzy, ta 
wiedza istnieje w całym Wszechświecie. To jest bardzo podobne do, jeśli nie masz telefonu 
komórkowego, nie możesz dostroić się do swojego numeru, ale twój numer informacja dla 
twojego numeru zawsze tam jest. Matka może zadzwonić, ale dzwoni dokładnie przez całą 
planetę, nie dzwoni tylko tam, gdzie jest twój telefon, twój telefon jest w domu, jest 
dostrojony aby odebrać tę częstotliwość. Jeśli rozumiesz jak nowe telefony komórkowe 
działają, w jaki sposób komunikacja działa, nie jest nakierowana stamtąd do ciebie, 
rozpowszechnia wiedzę o twojej dzwoniącej matce na całą planetę. To ty masz to, co to 
odbiera nie ma znaczenia, czy jesteś w Ameryce, jesteś w Europie lub Azji. Więc wiedza o 
Wszechświecie jest dostępna, dla wszystkich jej obywateli.(Ziemi) To jest tak, jeśli udało ci 
się uzyskać telefon komórkowy, że możesz otrzymać tę wiedzę. I ta wiedza pochodzi z 
wewnątrz, oświeca, przez zdobytą wiedzę. Możesz tylko otrzymać, we wszystkich naukach 
które mówię, Magnes do drewna, nie łączy się z magnesem na żelazo. Więc jeśli nie jesteś 
wystarczająco dojrzały, aby analizować pewne siły, że ta analiza tworzy pewne siły, wtedy 
nie możesz tego usłyszeć. Wiedza o Wszechświecie jest darmowa, dla każdego kto chce jej 
dosięgnąć. A inną pozycją jest to, kto wykłada tą wiedzę we Wszechświecie. Kiedy człowiek, 
Bardzo trudno to powiedzieć, ale... Wiesz, teraz mamy problemy, powiedzmy w Kalifornii, i 
włączysz radio, a ono ci powie, zbliża się ogień, w takim kierunku, lub katastrofa w tym 
kierunku, i próbujesz oczyścić drogę, by nie być pokrzywdzonym. Tak się dzieje, gdy układy 
słoneczne i galaktyki zbliżają się do zderzenia. Ci z was, którzy posiadają wiedzę w tym, co 
mówią, aby wysłać SOS i ci, którzy zostali wykształceni, aby rozumieć SOS i mają i dbają o 
odpowiedzialność swojej wiedzy, że w tej strukturze są inne jednostki, które mogą zostać 
skrzywdzone. Rozpoczynamy tą same ewakuacje, jaką robimy w katastrofie, ale kto to 
słyszy? I kto jest świadomy życia i pozycji? Że to są ci, którzy muszą być poinformowani i 
mieć możliwość decydowania, by stać się podróżnikiem kosmosu. Ale potem dochodzimy do 



następnego poziomu kiedy Wszechświaty się zderzają. Jak obywatele jednego Wszechświata, 
uświadomią sobie interakcję z drugim, tak naprawdę nie może zobaczyć poza swoim 
wszechświatem? To znów pojawia się dla tych, którzy są obywatelami Wszechświata lub 
Unicosu. Które uwzględniają taką transformację i taki transport. Wiedza jest przekazywana 
przez Dusze o danej sile. A ci, którzy zobaczą, i to rozumieją, zaczynają z tym żyć. Ponieważ 
czują wiedzę, wyczuwają wiedzę, niebezpieczeństwo. I wiele innych ras zostało uratowanych 
w ten sposób. Czy musisz zrozumieć, to jest jak twoja prognoza pogody idę gdzieś, 
sprawdzam jaka jest tam pogoda. Wiedza jest przekazywana do Duszy istnień Wszechświata 
na całej planecie. To samo dotyczy Wszechświata, mamy to. Tak w pewnym sensie, jest jego 
miniaturową wersją, to właśnie próbujemy rozwijać dla katastrof. Mamy bardzo ładny plan, 
wkrótce zostanie pokazany. Najlepszy sposób zmianę stanu umysłu człowieka, w działaniach 
wojennych, to pokazać człowiekowi że nie jest gotowy do walki. I wkrótce niektóre armie 
zostaną tym uwarunkowane. Że, żołnierze nie będą przygotowani do walki. Ostrzegałem 
ostatni raz jakiś czas temu. Walka wymaga energii elewacji i zabiera jej zbyt wiele. I jeśli 
elewujesz, oni elewują pozostałych, jeśli walczysz, musisz walczyć jeden po drugim. I tak to 
będzie wykorzystane. Wkrótce to zobaczysz ponieważ zatrzymanie 'jednego narodu', aby 
stworzyć taki chaos, jak widzimy, z tym, cokolwiek im się podoba, przekracza punkt kpiny. 
Więc najłatwiejszym sposobem na rozbrojenie jest poprzez elewację tej armii, Bardzo łatwo 
można to zrobić. I są tacy którym się to nie podoba. Są ludzie, którzy nie lubią Pokoju. Są 
tacy, którzy nie lubią pokojowych warunków. I robią wszystko, aby to zakłócić. Widzieliśmy 
to w ostatnich 24 48 godzin, izraelski minister obrony rezygnuje, ponieważ zgodził się na 
Pokój z Palestyńczykami odnośnie ostrzeliwania się rakietami nawzajem z Izraelczykami. 
Dlaczego minister musiał rezygnować, kiedy jest pokojowym? Mogą rozmawiać, mogą 
przestać się nawzajem wybijać. Wszystkie Dusze nie są takie same. Jeśli byłbym ministrem 
obrony, podpisuje, zgadzam się na to, to robię to, ale jak powiedziałem, aby osiągnąć taką 
rzecz, wielu z was zapytało kilka tygodni temu kilka tygodni temu, czy modlić się za Duszę 
premiera Izraela, teraz widzisz wynik, wspaniała wiadomość, wczoraj. To działa, Ostrzeliwali 
się wzajemnie ponad wszystko i przekonali się, że mogą sobie z tym poradzić wzajemnie, 
porozmawiajmy, my przestaniemy, wy przestaniecie, i po raz pierwszy to się wydarzyło w ten 
sposób. Przedtem Izraelici mieli co im się podobało, tym razem rozmawiają, ponieważ stają 
się równi we wzajemnej walce. Ekspertyza zabijania się nawzajem, Spójrz tylko na 
wiadomości z Palestyny, i dlaczego minister zrezygnował, ponieważ zgodzili się na pokój. I 
to się stało po raz pierwszy. To jest to co ludzka rasa, przez jedną krew stała się, ponieważ to 
pochodzi od Mojżesza. Bardzo interesujące jest, jak nowa technologia zmieni żołnierzy i 
gdybyś powiedział dwa tygodnie temu, że izraelici zaczną zatrzymywać walkę z 
Palestyńczykami , a Palestyńczycy przestaną walczyć z nimi, i izraelski gabinet zawiesza 
broń, powiedziałbyś że to niemożliwe. Stało się to wczoraj. To jest część twojej, kiedy 
poprosiliśmy was o pomoc by wesprzeć elewację, to jest częścią tej pracy. Pozostałe są 
narzędziami do tego, słyszymy teraz, zobaczymy Pokój nadchodzi. co my, o co prosiliśmy? 
Prosiliśmy by dać wsparcie, i jeśli jest to prawdą i tak się dzieje, to może zostać 
potwierdzone, następnie Saudyjczycy i Emiraty negocjują, aby otworzyć swoje biura w 
Damaszku. Już wkrótce, Religie, odkryły, że to one są już na kolanach, ??? nieczytelne ale to 
oni są przeciwko tym, którzy idą przeciwko obu, co jest jednym i drugim finansowane przez 
Watykan i Żydów. Po prostu stali się mądrzejsi, utrzymywali nas w zajętości, zniszczyli nasze 
centra kulturalne a potem będziemy my. I jeśli raporty są w porządku i w rzeczywistości i 
jeśli tak się stało, a ambasady Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, ponownie otwierają 
się w Damaszku, to jest zwycięstwo dla nas wszystkich. Bo teraz, gdy się uspokoją, wiedzą 
jak poradzić sobie z wrogami, którymi są sami. Religie popychają się nawzajem do pewnego 
punktu że nikt nie chce i nie wzoruje się już na religii, że każdy może przyjść i zrobić to, co 
mu się podoba. A jedyne, co możesz zrobić, to zrobić promowanie Pokoju i zrozumienie 



kultury całości. Widzimy to, omawiałem to ostatnio z chińskimi przyjaciółmi, 
Chrześcijaństwo rozwija się bardzo szybko w Chinach, Ale nie jest tak, że chrześcijanie mają 
się dobrze, po prostu to poprzednia partia komunistyczna częściowo zniszczyła wszystko, co 
miało do czynienia z taoizmem i buddyzmem, więc ludzie nie mają, zaufania do 
czegokolwiek, Oni wymazali historię własnymi rękoma za pośrednictwem swojej religii. I 
każdy oferuje człowiekowi żeby w coś wierzył, i tym się stają. Musimy zrozumieć proces, 
dlaczego i jak. I interesujące jest to, teraz gdy żydzi są przeciw muzułmanom i muzułmanie są 
także przeciwko chrześcijanom, i wciąż to robią, Kto to zrozumie? Ludzkość. To wszystko 
dla zbierania pieniędzy, dla dobra zbierania pieniędzy i nic więcej. Ponieważ teraz jesteś w 
sile Duszy Człowieka, która jest twórcą człowieka. To jest bardzo interesujące, bardzo, 
bardzo ciekawe, co widzimy, co się dzieje, objaśniliśmy to na publicznych naukach we 
wtorek. Wybieramy w co wierzyć, ale teraz nasza Dusza decyduje, co zaakceptować. A potem 
widzicie, że wybieramy ścieżkę Pokoju, ścieżkę bycia zadowolonym z tego, co mamy. Nie 
patrzenie za siebie przez ramię, co innego ma ktoś bym mógł mieć władzę. Odbywa się 
dyskusja grupowa w na peryferiach zjednoczonego narodu. Należy zrozumieć implikacje, 
jakie ta technologia wnosi do międzynarodowej polityki i jak mówiłem, jeśli byłbyś na moim 
miejscu i byłbyś biznesmenem, dyplomatą, politykiem i wszystkim innym bo wszystko na 
koniec dnia wydarza się dla Jednej Nacji i wszystkie połączenia prowadzą do mojego biurka 
więc musicie spojrzeć na i w tym samym czasie zrozumieć mamy wgląd w wiele innych 
spraw, co do których musimy milczeć. Istnieje grupa, która zaczęła dostrzegać możliwości, 
jakie istnieją w Jedności Narodów i jak aktualne struktury można zaadoptować do tego tak, że 
Jeden Naród może przetrwać i pozostać. I ta propozycja zyskuje na sile, ponieważ wielu 
światowych liderów nie jest w stanie już dłużej bronić swoich granic, bo obywatele mieszkają 
po drugiej stronie tych granic. Więcej Greków jest w Australii i w Ameryce niż w Grecji - jak 
to się mawia. Większość Irlandczyków jest poza Irlandią, niż ziemniaków które uprawiają w 
Irlandii. Więc drugie pokolenie widzi siebie jako jedność, ale wciąż czują się lojalni w 
stosunku do innych. Więc nowa technologia z nadchodzącymi środkami transportu zada to 
gwałtowny cios rządom w ciągu następnych kilku tygodni, kiedy demonstracje/pokazy lotów 
są w rękach ludzi, a nie rządów. Gdy studenci Dr Gatua'y w Kenii postanowią zwiedzić ogród 
botaniczny w Londynie, czas lotu 10 minut, bez kontroli paszportów. Po prostu chcą się 
dowiedzieć, jak tam się uprawia rzeczy. Lekarze chcą zobaczyć jak dr Rodrigo wykonuje 
operacje lub jak używa sytemu w Washingtonie i ludzie z kwalifikacjami medycznymi z 
Afryki i Azji, nie ma kontroli granicznej, bo nikt nie może cię nawet wykryć. Rządy stają się 
świadome tego, że tracą kontrolę nad granicami i już wkrótce Rasa Jednej Planety będzie na 
nas wymuszona, wtedy trzeba będzie pomyśleć jak opodatkować ludzi i czy to jest potrzebne. 
Jak powstrzymać Boliwijczyków przez przyjazdem do Ameryki czy zapewnimy te same 
warunki w Boliwii jakie są w Ameryce lub czy damy im możliwość przyjazdów i wyjazdów 
kiedy zechcą? Po raz kolejny, powracamy do Jednego Narodu, jak my siebie widzimy jako 
Jeden Naród, Jak rząd to widzi? Rząd chiński próbuje iść z tym do przodu, ale musimy 
zobaczyć, jak im się uda. Ale ciągle są brakujące części w tym, w planie chińskiego rządu 
Jedna Strefa, Jedna droga. Jak mówiłem, na liście brakuje dwóch słów, które w 
nadchodzącym czasie będą: Jedna Planeta, Jeden Naród, Jedna Rasa, Jedna Strefa, Jedna 
Droga. i widać to na horyzoncie. Nie możesz mieć Jednej Drogi i Jednej Strefy jeśli nie masz 
jednej planety i nie masz Jednego Narodu. I wszystko musi być jako Jedna Rasa, którą jest 
Ludzka Rasa. Zmierzamy w tym kierunku bardzo szybko. Pokaz kulek plazmowych parę 
tygodni temu, były pobudką dla rządów i oficjeli którzy oglądali ten wykład. Tam było białe 
światło dla pokojowego przejścia i teraz gdy naciskamy na mocniejsze systemy, nie nuklearne 
z bezpieczną dynamiką, co umożliwia wytwarzanie lotu i ochrony. Ilu z was mogło by się 
podobać spanie na ulicy w Delhi gdy możecie dać $50, $20 albo $10 i przenieść się do Los 
Angeles i mieszkać w jednych z najpiękniejszych domów w Hollywood albo Bollywood? 



Wielu ludzi zacznie... i wiele rządów zaczyna rozumieć zmianę. Ale jak szybko, czy jak 
wolno zareagują, to stworzy warunki. Wielu z was, zwolenników KF stanie się nowymi 
ambasadorami pokoju, nawet o tym nie wiedząc, bo poproszą cię, żebyś nim został, bo byłeś i 
rozumiesz nosisz w sobie Etos i nie pozwalasz egoizmowi swojej duszy by stał się większy 
niż Fundacja i Ludzkość. Jak mówiłem, dwa tygodnie temu gdy pokazywaliśmy światło wielu 
mówiło: "o! to jest urządzenie Tesli, światło i cała tego reszta". Tesla nigdy nie stworzył 
czegoś takiego, nawet o tym nie marzył, a teraz gdy robimy następny krok, mocniejszy 
system, który tworzymy wzlot i ruch, z piłeczek pingpongowych, przypuszczam, ze 
Chińczycy sprzedadzą wiele piłeczek pingpongowych. Ale proces jest warunkowy i rządy 
będą do niego zmuszone. Wiedza to zrobi, jeśli chodzi o to, co stworzyliśmy gdy rozpocząłem 
dyskusję w zeszłym tygodniu, o stacjach do elewacji Duszy Totalności Ludzkiej rasy. Ale nie 
zapominaj, że aminokwas tygrysa i lwa nie różnią się wiele od ludzkiego mózgu, poziom 
drugi, czy one zmienią się? Czy spełnimy obietnicę lwa i baranka? Ona już została 
wypełniona. Nie jesteśmy filozofami, nie przewidujemy rzeczy, my działamy i przybyliśmy 
tu żeby działać. Ja nigdy nie zawiodłem w moich działaniach we wszechświecie a Ziemia jest 
grą, dziecinną grą. Dostarczymy Pokój, w bardzo szybki sposób, ale musi to być w sposób, 
który nie wprowadza chaosu i katastrofy. I jest to w waszych rękach, czyli, Poszukiwaczy 
Wiedzy KF abyście zaczęli szacować, i właśnie dlatego zacząłem dzisiejsze nauki i w 
zeszłym tygodniu, abyście zrozumieli moc swoich Dusz, siłę swoich Dusz., że możesz być 
filarem mocy w czasie zmian Musisz uczyć siebie, tak że możesz uczyć innych ale jeśli sam 
nie rozumiesz, to jak to zrobisz? Miliony słuchaczy i podążających za Fundacją, wkrótce 
zrozumieją dlaczego tu są. Żaden pałac, żadne berło króla nie będzie warte grosza gdy 
możesz zmienić całą strukturę ludzkości. Ale jest tutaj, uczyłeś się i rozumiesz i gdy 
nadejdzie czas gdy elewujemy Dusze, zrozumiesz i osiągniesz to bardzo szybko, bo już 
zrozumiałeś Etos. Mógłbym nauczyć was w pierwszym tygodniu wszystkiego naraz i 
powiedzieć do widzenia, ale nie zakorzeniło by się wtedy w Duszy człowieka. Teraz jest 
zakorzenione korzenie i teraz uczymy w inny sposób. Za kilka tygodni nie będzie granic. 
Przekazaliśmy ostrzeżenie do rządu amerykańskiego w roku 2012 w Brukseli. Gdy 
amerykańscy urzędnicy zapytali mnie odpowiedziałem, że to bardzo łatwe przekraczamy 
waszą granicę a wy nie macie systemów do wykrycia skąd będziecie wiedzieć, gdzie 
jesteśmy? Poproście CIA żeby dali ci nagranie z tego spotkania, albo Pentagon. To są 
dokładnie te słowa, i teraz jest aktualne. Narody Zjednoczone straciły swoją wiarygodność i 
jedyną alternatywą dla nich jest Rada Uniwersalna, ludzie, którzy chcą tylko służyć i nie mają 
nic by wywoływać wojny i wilki. Myślę, że w najbliższym czasie członkowie Narodów 
Zjednoczonych ci, którzy wciąż będą żyć, podpiszą petycję, że za inwazje i wszystko inne 
należy stanąć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sądu Światowego. Dlaczego 
pozwalają na takie okrucieństwa? Ale wraz z rozwojem tych technologii, teraz jest to obecne, 
przez ostatnie sześc tygodni miały miejsce nowe odkrycia i dlatego przekazujemy coraz 
więcej nowej wiedzy dotyczącej technologii kosmosu. Częściowo ukazujemy osiągnięcie 
systemu lotu, który ukazuje technologię a po drugie zmusiliśmy rządy żeby usiąść i 
porozmawiać. W chwili gdy ktoś z was pokaże system lotu, który dwa laboratoria powinny 
być w stanie wykonać, może trzy i nauczyć was wszystkich jak to zrobić. Czy chciałbyś być 
pod kontrolą narodu afrykańskiego, czy wolałbyś być pod kontrolą narodu amerykańskiego 
albo europejskiego lub czy chciałbyś być tam gdzie ty chcesz i nie być kontrolowanym, ale 
żyć właściwie. I myślę że to ostatnie wejdzie w życie już niedługo. Gdy nie masz systemu do 
wykrywania wtedy nie masz systemu do rejestracji jak daleko możesz się posunąć? I co 
możesz zrobić? Na jakim poziomie możesz operować i czy będziesz w stanie nazwać siebie 
narodem? Czy potrzebujemy sił bezpieczeństwa, żeby patrzeć na to kto jest terrorystą, albo 
czy patrzymy na rządy, które tworzą terrorystów aby robili to, co oni i przed którymi 
odpowiadają? Wiele rzeczy zmieni się przez następnych kilka tygodni, po prostu siedź i 



obserwuj. Ty to robisz, nie ja, ja tylko cię prowadzę Widziałem wielu z was zaczęło tworzyć 
niematerialne rdzenie ale nie macie wiedzy jak to robić, ale wkrótce to osiągniesz. Nikt z was 
nie będzie w stanie osiągnąć poderwanie i ruch, jeśli nie zrozumiecie zasady bicia serca. 
Mieszanie pól, tym właśnie jest bicie serca. Kiedy mieszasz... jeśli wolicie, horyzontalne z 
wertykalnymi i gdy osiągasz punkt nasycenia balansu, stają się wertykalno-horyzontalne. 
Lub, jak mówimy w świecie plazmy nazywamy to zmianą polaryzacji, dlatego twoje serce 
obraca się i skręca w tę i spowrotem. Tak samo jak Słońce, zmieniając swoją polaryzację 
uzyskuje balans. Gdy siły pól magnetycznych i grawitacyjnych, wewnątrz struktury osiągną 
balans, wtedy masz bicie serca. I jeśli potrafisz to osiągnąć, wtedy lecisz z Waszyngtonu do 
Londynu w kilka sekund. Ale musisz zrozumieć, że spektrum plazmy zawiera spektrum 
plazmy ludzkiej duszy również. Czy potrzebujesz statek do transferu lub czy będzie wielu 
ludzi siedzących przy stole obiadowym z królową, która nawet nie wie, że z nią siedzą. 
Musisz zrozumieć, przejdź tylko przez wykłady z ostatnich czterech tygodni nic więcej, jeśli 
byłeś tutaj, zrozumiałeś. Jeśli słuchałeś wykładów z ostatnich 4 tygodni to będziesz w stanie 
przynajmniej uzyskać niezależną plazmę. Powinieneś być w stanie wytworzyć interakcję 
niezależnych plazm. Grupa chińska wykonała wspaniały eksperyment eksperyment, który 
widziałem dzisiaj rano, którego dane są zrozumiałe i to jest ciekawe, bo musisz zrozumieć co 
to znaczy. Oni ustawili szklankę wody pomiędzy dwoma systemami Magrav i mierzyli Ph, i 
obserwowali jak Ph wzrasta samo z siebie. Jeśli to rozumiesz, to rozumiesz potwierdzenie 
istnienia pól i jak pozycjonujesz dwa pola i jaki prąd przez nie przepływa decyduje o tym jak 
tworzysz ściany i stajesz się człowiekiem kosmosu. ...nowy.....będzie w stanie elewować 
Duszę Człowieka? To wszystko jest ze sobą połączone. Jesteśmy na drodze do lotów ale czy 
jest to lot duszy, czy lot fizyczności? Oba można uzyskać w ten sam sposób, cokolwiek ciebie 
zadowala. (RC) Mr Keshe, jest pytanie odnośnie tego od Jared'a obecnego na Livestream'ie: 
Pan Keshe mówił o oddzieleniu Duszy Człowieka i Duszy Ciała, czy Dusza Ciała może 
funkcjonować bez Duszy Człowieka? (MK) Tak, ale to nie jest znane człowiekowi. 
Przesuwasz operację/działanie Duszy, do serca człowieka, ale wtedy jest bardzo fizyczna. 
Emocje przestaną istnieć, jesteś bardzo robotyczny, ale z pewnym poczuciem emocji, bardzo, 
bardzo małym. Ale staje się to inne bo Dusza Człowieka w wymiarze fizyczności potrzebuje 
równoległości, której szuka, w sercu, które idzie do grasicy. Gdy idzie to wzgórza, to w 
zasadzie odpala drugi punkt. To ma miejsce w pewnego rodzaju wypadkach gdy mózg 
całkowicie umiera, i Dusza dowodzi jego funkcjonowaniem, ale ciało nadal żyje i lekarze 
tego nie rozumieją. I stan Duszy Fizyczności ze wzgórzem i sercem, zaczynają się stawać 
swoimi satelitami. Nie ma żadnej linii komunikacji ani emisji z mózgu Możesz ją zbudować, 
możesz nad nią pracować, możesz ją rozwinąć. Możesz wypracować ruch fizyczności przy 
obecności duszy, bez żadnych komórek mózgowych, to bardzo łatwe. Możesz spowodować, 
że ciało nawet zacznie się poruszać ale musisz je wytrenować żeby przesunęło się do Duszy 
Fizyczności, a nie Duszy Człowieka, ponieważ Dusza nie ma mózgu aby przekonwertować te 
informację na chodzenie. Jeśli przeanalizujesz jedną ze spraw sądowych, którą rząd belgijski 
wytoczył przeciwko nam.... zrobiliśmy to. Możliwość poruszania się przez człowieka bez 
fizycznego mózgu nigdy tego nie zrobiono, ale jest nagranie, zostało to zrobione. Bo 
rozumiesz transfer ruchu i fizyczności do Duszy Fizyczności, którym jest serce i wzgórze. 
Mamy tego nagrania. Ponieważ musisz mieć mózg, aby przechodziły przez niego fale, by 
różne jej wymiary były przetłumaczone na fizyczność i ruch. Przeczytaj sobie, to jest kolejne 
oszustwo dokonane przez belgijską policję, w sprawie, o której mówiłem. Nawet nie dostałem 
odpowiedzi na otwarcie sprawy bo wiedzieli, że upowszechnimy wiele informacji, i skończą 
na wiele lat w więzieniu. Sprawa ma się tak. Mózg...możesz to zrobić samemu jeśli widzisz 
przypadki jak ten. Jeśli Dusza jest tutaj i mózg i potem masz ludzką fizyczność, masz serce, 
masz wzgórze. Mózg musi emitować fale i w tym punkcie, konwertuje lewą, na prawą stronę 
ciała i jego resztę. Jeśli podczas operacji zostanie to usunięte nie ma już pól, Dusza tam jest, 



ale nie ma niczego żeby przekonwertować to w ruch, ciało zostaje sparaliżowane. To często 
się zdarza przy operacjach mózgu, to nie jest rzadkością i potem następuje paraliż. Ciało jest 
obecne, oczy otwarte, lub cokolwiek, ale nie ma punktu konwersji w stosunku do fizyczności. 
Jeśli pamiętasz, mózg człowieka wygląda tak, to jest wymiar twojego ramienia, 
przedramienia, dłoni i to jest pozycja twoich uszu. Jeśli to usuniesz i zostaje tylko Dusza, 
wtedy nie będziesz mieć punktów konwersji, znikły. Więc fizyczność nie może 
funkcjonować, ale Dusza Fizyczności ciągle tam jest i reaguje z Duszą Człowieka. Co więc 
robisz? Musisz wytworzyć warunki, więc transferujesz robotę pomiędzy wzgórzem a sercem i 
przywracasz funkcjonowanie fizyczności. Chrystus nie mógł tego zrobić. Będzie pokazane 
jak nieżywy człowiek chodzi, pokazaliśmy jak ktoś bez mózgu chodzi, ale w Belgii jest to 
przestępstwo kryminalne. Oni nawet nie rozumieją nauki. Tak jest i możesz to zrobić To 
nigdy nie zostało zrobione ponieważ potrzebujesz tej transformacji. Jeśli na to spojrzysz, to 
jest właśnie to, co masz w swoich rękach. I gdy popatrzysz na strukturę ciała, jeśli spojrzysz, 
to tu jest głowa i tu kiedyś była czaszka, ale już jej nie ma, jest płaska. Głowa jest całkowicie 
płaska, jedyne co widzisz to płaska głowa. Możemy pokazać wideo tego, mamy godziny i 
godziny nagrań (ludzi) chodzących bez mózgów. Bo wszystko, co musisz zrobić, to 
transferować. ......w belgijskim sądzie, mają sprawę, przestępstwem kryminalnym jest sprawić 
aby kobieta bez mózgu chodziła. Chrystus nie mógł tego robić, a my mamy wiedzę. Gdy 
wstała z łóżka zapytała: czy ja chodzę? Odpowiedziałem: tak, ty chodzisz. Powiedziała: "To 
niemożliwe, ja tego nie widzę, musisz mi to pokazać. To ja, wstałam z łóżka niemożliwe! Czy 
mogę cofnąć nogę?" - To twoja noga. To wszystko jest na wideo, będzie pokazane. Możesz to 
zrobić, bo to zostało zrobione. Można nawet usunąć Duszę, jeśli rozumiesz jak, ale 
zachowując Duszę Fizyczności, możesz to zrobić. Ponieważ Dusza potrzebuje wymiaru 
umysłu żeby móc przetłumaczyć te pola. A jeśli go nie ma, to co robisz? Rozumiejąc wiedzę 
o kreacji sprowadzasz, zawsze potrzebuje równoległości. Zawsze potrzebujesz satelity aby 
uzyskać odbicie i zawsze znajdujesz miejsce gdzie są pola radiacji i kreują dynamikę ruchu i 
wzgórze jest nuklearnym centrum ludzkiego ciała, więc zawsze promieniuje i produkuje. Idź 
do sądowych spraw w Belgii zobaczysz to, imię jest tam i zapytaj kiedy otworzą sprawę. 
Przyprowadzimy Dellanoua i sprawę w sądzie, ma wiele do wytłumaczenia, jak defraudował. 
Wszystkie filmy i medyczne dokumenty, są w szpitalach. Nigdy tego nie zrobiono. Czy są 
jakieś pytania? Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 3h08m (RP) W przypadku wypadku i gdy mózg nie 
może być już użyty, ale ciało żyje, więc zrobiło tłumaczenie 'nowego mózgu' i już jest w tym 
momencie, w medycynie, eksperymenty o tym, które mówią... W tym przypadku która Dusza 
dodała do ciała aby zmienić mózg? Takie jest moje pytanie. (MK) Możesz zrobić z tym różne 
rzeczy, możesz użyć Duszy aby stworzyć fizyczny mózg. To może być zrobione, to nie jest 
nic trudnego, lub możesz transferować Duszę do nowej pozycji. Ludzkość, w tym momencie 
czasu, nie jest gotowa na tego rodzaju wiedzę. (RP) Ok, poddaje się z tym pytaniem. (MK) 
Nie, nie poddawaj się, ale muszę to tobie wyjaśnić, ponieważ są dwa sposoby na 
rekonstrukcję pozycji jak ta. Lekarz daje część swojej Duszy, by dostać się do twórcy 
problemów. Lekarz staje się, tym co nazywamy, nie kolesiem który daje ci leki, ale lekarzem 
jest ten który ufa w siłę swojej Duszy, tak, że poprzez dawanie nie traci, ale poprzez dawanie 
gwarantuje życie. Co robicie, jest bardzo, bardzo łatwe, zabiera to nie za dużo czasu by to 
zrobić. Co robisz... Jeśli to jest mózg człowieka, i powiedźmy że Dusza poszła, albo Dusza 
ma jakąkolwiek pozycję w sobie. Lekarz, to jest to co tłumaczyłem lekarzom wczoraj, jeśli to 
zrozumieli, sposób w jaki powiedziałem wam, jeśli pamiętacie tworzysz pozycję przestrzeni i 
wchodzisz w nią. To jest zadanie lekarzy. Daje z Duszy lekarza, aby osadzić w wymiarze 
fizyczności. I wtedy, ta Dusza ustanawia swój własny wymiar fizyczny. To jest bardzo 
normalne w głębi kosmosu, w nauce kosmosu. Czasami Dusza z powodu pewnych interakcji, 
traci większość swojej Energi, tak że nie może stworzyć swojego własnego wymiaru 



fizycznego, w punkcie do którego przybędzie. Lekarz nie jest po to żeby dawać zastrzyki, 
lekarz który jest człowiekiem medycyny jest tym który pracuje poprzez swoją Duszę, daje ze 
swojej Duszy. I ta siła pozwala ciału na stworzenie swojej fizyczności lub na wznowienie 
kontroli nad fizycznością. Robimy to w sekcji badań, lekarze robią to częściowo gdy ktoś 
kogo reanimujesz - co robisz? Dodajesz do cyklu Duszy poprzez fizyczny ruch, aż osiągnie to 
czego jej brakuje i Dusza została uwolniona żeby opuścić fizyczność. Ludzie nie rozumieją, 
na tak wiele sposobów, co robi resuscytacja. Patrzysz na elewację lub przywrócenie ciała, ale 
jak długo możesz pompować aż stworzysz tarcie i interakcję pomiędzy sercem, Duszą 
Fizyczności i Duszą Człowieka i wtedy powraca. To nie jest koniecznie... więc może być 
zrobione i ludzie w w Ameryce Południowej, oni to zrozumieli. (RP) Tak, to jest kiedy 
wracasz do siebie z obrażeń mózgu, moim pytaniem było, kiedy, tak jak w sercu, kiedy serce 
już nie jest dobre zmieniasz na takie które działa, od kogoś kto umarł, i serce jest dobre. Więc 
w tym przypadku, mam na myśli, czy robimy to samo z mózgiem, która Dusza dodaje do 
mózgu? Dusza fizycznego ciała... (MK) Jeśli mówisz o transplantacjach serca i innych, to 
Dusza dyktuje. Dusza Człowieka dyktuje, a nie Dusza transplantu. (RP) Ok, to było pytanie. 
(MK) Parę dni temu, jak wiecie, byliśmy w Paryżu na częściowo z powodu tego co się działo, 
spotkania liderów światowych i innej strony części pracy Fundacji Keshe, a także prywatnie. 
Siedzieliśmy w korku i zobaczyliśmy dwóch policjantów, prowadzących i samochód z 
transplantem za nimi, jadący bardzo szybko, zawożący organ gdzieś indziej, aby ocalić życie, 
i powiedziałem do Caroline to, to to jest Dusza, którą ktoś wiezie, Dusza jest zawożona z 
jednego miejsca w inne, jest częściowa. Ale kiedy ta Dusza dojeżdża w wymiarze 
fizyczności, do wymiaru Duszy Człowieka, który ją otrzymuje, Dusza Człowieka jest dużo 
silniejsza od Duszy Fizyczności i nie ma znaczenia jaka to jest jego część, jaki organ. Wtedy, 
one znajdują punkt balansu, wtedy dowiecie się, jak mówiłem na początku, zachowanie 
człowieka się zmienia ponieważ przynosi to inny wymiar do Duszy, absorpcja poprzez niego. 
(RP) Tak, takie było pytanie. (MK) Tak, było...mój szwagier jest kardio-chirurgiem i 
rozmawiałem z nim lata temu, i mówił, że dowiesz się że ludzie którzy mają operację serca, 
przed zrobieniem operacji, mogą chrapać, lub cokolwiek i inne problemy, ale gdy robimy 
operację na sercu i zszywamy je lub wkładamy serce do środka, zmieniają się i ich 
zachowanie się zmienia i ich wzorzec snu się zmienia i nie chrapią i zapytałem go 'jakim 
cudem?' i odpowiedział 'wiesz, nie możemy wszystkiego złożyć razem, ciągle jest kilka 
milimetrów ekspansji pomiędzy kośćmi lub cokolwiek zostało i nie możemy wszystkiego 
poskładać dokładnie' i mówi 'tych kilka milimetrów zmienia pozycję płuca i serca i to zmienia 
osobowość, zmienia zachowanie osoby'. Jeśli mała ekspansja kości którą przecinają żeby się 
dostać do serca, wykonać robotę i włożyć je spowrotem, poprzez przesuwanie płuc w różne 
pozycje, może stworzyć taką zmianę w Duszy Człowieka, możecie sobie wyobrazić co się 
stanie gdy zmienicie cały organ. (RP) Tak, ponieważ zmieniasz antenę. (MK) Tak, na tak 
wiele sposobów. (RP) Tak. (MK) I to jest to jest rzeczywistością tego czym to jest. My.... czy 
wprowadzamy kolejną Duszę i dostosowuje siebie, fizyczność do niej? (RP) Tak, czy teraz 
mogę zadać swoje pierwsze pytanie? (MK) To jest Twoje drugie pytanie. (RP) Tak, ale to 
które sprawiło że podniosłem rękę. (MK) Tak. (RP) Więc, więc cofam się do początku tych 
nauk, kiedy wyjaśnił pan o różnicy pomiędzy pozycją Duszy chińczyków i zachodnich, ludzi 
z zachodu, powiedzmy jak my. To dyktuje różny kąt oczu, czy może pan zagłębić się głębiej 
w wytłumaczeniu, ponieważ ma to dla mnie dużo sensu, ale jakoś pana wyjaśnienie nie było 
wystarczające, ponieważ widzę pewne różnice w sposobie o rasach, ludzkich rasach które 
mamy różne, i dla tego co jest w książkach, medytuje to jest inna medytacja. Pracujemy 
inaczej z Kundalini wschodnie sposoby, które dokumentuje, ponieważ mamy różna 
świadomość i chciałbym złożyć to do kupy w moim mózgu. Czy może mi pan w tym pomóc? 
(MK) Kształt naszej czaszki, pozwala na różne części mózgu by by się rozwinęły lub zostały 
zduszone i to z kolei pokazuje nasze zachowanie. To jest bardzo proste, poprzez patrzenie na 



atrybuty człowieka, znasz człowieka. Mam ten problem, często z moją żoną, kiedy patrzę na 
inne rzeczy które są. Mówi do mnie 'przestań to robić, wiem co ci chodzi po głowie', 
odpowiadam 'szacuję co jest na przeciwko mnie'. .... To jest Dusza i ta Dusza, jest dokładnie 
taka sama. Mam nadzieję, powiedzmy. Jestem najgorszym rysownikiem, jak zawsze. Wiemy, 
że radiacja pola każda jest taka sama. Teraz, jeśli stworzę czaszkę, jak ta lub jeśli stworzę taką 
czaszkę, widzisz różnicę. (RP) Tak. (MK) Gdzie tutaj powiedzmy jeśli ta część ma coś 
wspólnego z twoimi emocjami, emocje tego kolesia są gdzieś tutaj, ma różne wymiary tego, 
poza nimi. Jeśli tutaj, jeśli to jest, powiedzmy, twoja miłość, jest bardzo krótka, nie jesteś 
dobrym kochankiem, ale popatrz na to tutaj, tego kolesia. Rozumiesz? (RP) Tak. (MK) Więc 
czy siła miłości siedzi tutaj, ale ten koleś ma brak mózgu. Więc, sposób w jaki nasz mózg jest 
u strukturyzowany w naszej czaszce, dyktuje pola tego co mamy. Próbuję to włączyć. Jeśli to 
jest kształt naszego mózgu możecie zobaczyć że czegoś nam brakuje. W pierwszym mamy 
trochę drugiego a w drugim tego nie ma. Ale siedzi tutaj powiedzmy emocja, ale go tam nie 
ma więc, emocję znajdziemy gdzieś tutaj w odniesieniu do tego. Więc.... i jak dużo jej. I 
wtedy zależy to jak ustawiona jest struktura mózgu, aby dostosować się, aby mieć miłość, 
wszyscy kochamy, więc teraz widzicie co się dzieje. Miłość zmuszona jest żeby była tutaj, 
jest silniejsza, dla tego kolesia, ponieważ przesunęła się do tej pozycji ponieważ musi mieć 
miłość. Mój Boże, jest na wyższej sile Duszy, tutaj jest na niższej, dalej, została 
zredukowana. Teraz to rozumiesz. Więc, nasza struktura, więc to wymienia.... Myślę, że to 
muszą być Włosi, udają że są dobrymi kochankami, a to musi być ktoś jak chińczyk. 
Chińczycy nie mogą pokazać swojej miłości i swoich emocji. To jest niesamowite. (RP) 
Tak.... (MK) Chińczycy nie mogą ich pokazać i nie rozumiem dlaczego. To zostało zasiane 
przez kulturę, śmieją się z tego, ale zapytaj chińczyków żeby pocałowali się publicznie. 
Uffffff. Nowa generacja próbuje być 'zachodnia' ale w ich kulturze to jest niemożliwe, ??? 
emocje. Więc, umieścili ją gdzieś tutaj, ale Włosi w zasadzie nie wiedzą co to znaczy, ale 
udają więc popychają ją tutaj, ale tak naprawdę jest tutaj. (RP) Tak, zauważyłem różnicę, i 
jest więcej w medytacji którą nazywamy 'świadomość do serca' w ??? na wschodzie, oni 
sprowadzają świadomość do mózgu gdy medytują i są w tym różne rodzaje świadomości. To 
jest za długie bo o tym gadać, ale to robi różnicę pomiędzy tym w jaki sposób postrzegać 
świadomość i zachowanie. To wszystko, powiedzmy. Ale bardzo dziękuję panie Keshe, 
jestem oświecony w tym temacie. Dziękuję. (MK) Dziękuję bardzo. Opowiem Ci kawał. 
Gdzieś na necie jest zdjęcie, nie wiem czy je widziałeś. Mówią że potrzebne są odpowiednie 
cechy, aby stworzyć geniusza. I to jest bardzo interesujące. Umieścili Einsteina po jednej 
stronie, umieścili Teslę po drugie stronie i moje zdjęcie w środku. Te trzy wyglądają tak 
samo, więc muszą być tego rodzaju twarze aby byli tacy i to jest niezły kawał. Jesteśmy tym 
czym jesteśmy, bez tego czym mamy być. Jeśli sprawdzisz europejskie magazyny, mówią 
'Keshe jest drugim Teslą' lub 'Reinkarnacja Einsteina' lub cokolwiek. Ale jeśli spojrzysz na 
twarz to masz wiele podobieństw, ale jest jeszcze czwarty koleś, który jest managerem 
hiszpańskiej drużyny piłkarskiej, wygląda bardzo podobnie. Zastanawiam się, on także musi 
być geniuszem, w piłce nożnej. (RP) Tak. (MK) Czy zrozumiałeś kawał? (RP) Tak. >>> 
Tłumaczenie ponownie od 03h34m58s. <<< Zespół tłumaczy KFSSI Polska. Yyyymmmm, 
proszę pamiętajcie, ci z was którzy pracują nad technologią kosmiczną, od teraz bądźcie 
bardzo ostrożni w tym jak radzicie sobie z waszymi systemami i jak używacie swoich 
systemów i jak ładujecie/tankujecie swoje systemy. To jest ważne, wkrótce zrozumiecie. 
Postarajcie się zachować dystans pomiędzy wami a systemem lotów, tak, że macie czas na 
reakcję. To jest przejrzysta wiadomość do tych, którzy rozumieją to o czym mówię. Nie 
stawajcie blisko swoich systemów, zawsze ustawcie system i bądźcie 3-5 metrów od pozycji 
lotu, tak że możecie zareagować. Bądźcie ostrożni z przepływem prądu który tworzycie lub 
ekstrakcji prądu ze środowiska które tworzycie. Zrozumcie pozycję jaką tworzycie w 
odniesieniu do waszych systemów. System lotu zawsze pracuje lepiej z dwoma systemami niż 



z jednym. I ci z was którzy pracują w kierunku rozwoju kosmicznego, tarczy kosmicznych, 
pamiętajcie o jednej rzeczy. Grawitacyjne siły pól, znajdują się w środku, nie na zewnątrz, 
musicie zrozumieć co to oznacza. Musicie zaabsorbować ze środowiska aby być w stanie 
ochronić jeden poziom, który chcecie ochronić przed.. poprzez zwiększenie tarczy ochronnej. 
To jest zrozumieniem konwersji jak konwertujesz grawitacyjne w magnetyczne. Twoje 
magnetyczne, zazwyczaj jest silniejsze, ale musicie zrozumieć w kierunku czego się zbliżacie 
(grawitujecie), co absorbujecie. To są rzeczy z którymi musicie być bardzo uważni aby mieć 
udany system lotu. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy KF SSI 
Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


