
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
38 minut. Prawdziwy stan lotu, ty nie widzisz wibracji w ten sposób, wibracja jest zazwyczaj 
jak klekotanie. Jest to specjalny sposób, wiesz tak jak gdybyś wziął, powiedzmy, linijkę w 
rękę i uderzył w oba jej końce, to jest tego rodzaju rzecz, jedna strona stara iść do góry, druga 
ściąga to w dół. Kiedy wibrujesz, gdy to robisz, w tych kierunkach, lub jeśli jesteś w kierunku 
pola, twój system powinien zacząć się kręcić, ponieważ stara się wbudować w system. 
System kręci się na swoim własnym talerzu, powiedzmy, i wtedy system kręci się też w górę 
lub dół. Więc to co tam widzimy to wibracja motorów. Kiedy masz 10-20kg wagi, 10kg 
powyżej 5, 10, wtedy widzisz, bardzo przejrzyście, kiedy osiągasz wzniesienie i ruch. Irański 
reaktor, który pokazaliśmy wcześniej, kiedy jest on sam, pozwól że to wyczyszczę, on sam, 
kiedy chce lecieć, to klika w taki sposób. Słyszymy to, jest to wystarczające aby 
zapuszkować, dotyka. I teraz kiedy dołożę do tego kolejny reaktor, z powodu jego siły, która 
poprzez masę jest większa tutaj, i sposób w jaki użyliśmy materiałów nuklearnych w środku, 
ten zawsze lata. I sposób w jaki ustawimy obciążenie, dyktujemy gdzie podąży. Ponieważ 
jeśli to by było z przypadku, nie robił by tego. Złapałem tą piłkę, widziałeś to, jeśli się 
cofniesz zobaczysz, po prostu cofnij się do wideo, dwóch reaktorów, w czołówce gdzie 
mówione jest o ... dwóch białych reaktorach, tych irańskich, położyliśmy je na stole i 
załadowaliśmy je w specyficzny sposób. Ten zawsze lata, ponieważ to jest Ziemia, to jest 
Twój Spaceship (statek kosmiczny). I było to bardzo łatwe. Na Uniwersytecie Teheran-
Sheriff byłem w stanie dokładnie dyktować gdzie podąży, wiele razy miałem uraz ponieważ 
ten reaktor ma dużo trzpieni. I kiedy lata musisz sterować nim. Więc możesz, przesuwasz, 
zachowujesz to, zbliżasz go i przyspieszasz go lub zmieniasz mieszankę w środku, i możesz 
dyktować, w którym kierunku podąży, ponieważ ma dwie rzeczy, z którymi reaguje, jedna to 
to, a druga to, grawitacja Ziemi. Pamiętam gdy jeden z topowych irańskich naukowców gdy 
wszedł i zobaczył to po raz pierwszy, powiedział: "Mehran, przyleciałeś do Iranu by to 
zbudować i masz to! Pierwszego dnia nam powiedziałeś, że zbudujesz system, pełną sferę i 
widzę że to zrobiłeś." Ponieważ Ty dyktujesz pozycję lotu. Dla nas, jest bardzo łatwo 
sprowadzić satelitę, ekstremalnie łatwo, teraz, aby sprowadzić samolot z wysokiej prędkości, 
to bardzo łatwe ponieważ zastępujesz to, ruchem pól swojego systemu, ustawia się z tym w 
Lini. To jest bardziej zaawansowany system. To jest..... - Dziękuję. (MK) Stosujesz, bardzo 
dziękuję. Stosujesz bezpośrednie pola i możesz to ukierunkować, ponieważ doszedłem z tym 
do perfekcji, z latającym obiektem w stosunku do innego. Ponieważ jeśli lecisz przeciwko 
polom graw-mag Ziemi wtedy musisz znaleźć sposób. Ale teraz nie znasz parametrów, ale w 
ten sposób, co robimy, znamy parametry, to jest latanie przeciwko temu co Ty stworzyłeś, 
punkt odniesienia. To potrzebuje dużo zrozumienia, to nie dzieje się tak po prostu. Musisz 
zrozumieć każdą pozycję, każdy kierunek, ponieważ tutaj, masz w rzeczywistości, te same 
pola magnetyczno-grawitacyjne Ziemi. I jeśli spozycjonujesz to trochę dalej, albo w innym 
typie, na uniwersytecie Teheran-Sheriff mamy stół tutaj, w środku i mogliśmy to zobaczyć. 
Mogłeś przesunąć jeden obiekt w jedną stronę i powiedzieć w którą stronę podąży, ponieważ 
znaliśmy siły pól od początku, to właśnie robisz, decydujesz z której planety lecisz, i w 
którym kierunku się udajesz w odniesieniu do niej. Ale ile możesz zmienić? W podróży 
kosmicznej, w technologii kosmicznej, która nadchodzi, tworzysz kierunek wewnątrz 
swojego systemu, tak że zawsze podróżujesz w odniesieniu do. W ten sposób tworzysz 
system kontroli. Nie kontrolujesz siebie w odniesieniu do innej planety. To jest, to jest wiedza 
do zdobycia, jak powiedziałem, niedługo zbierzemy całą tą wiedzę do kupy, poprzez chiński 
rządowy program kosmiczny. Zapraszamy amerykanów by do nas dołączyli, tak samo jak 
Irańczyków i resztę. Sposób w jaki otworzyliśmy, jak to nazywamy, Sensano, mieliśmy 
wszystkich amerykanów, wszystkich innych przy stole nauczania, zdobywania wiedzy, teraz 
jest tak samo. Ale tym razem pracujemy z ochroną, nie pozwolimy by Belgowie przyszli i 
zabijali, mogą zostać w klatce swojego narodu. Ale, zobaczycie nowe reaktory kosmiczne, 



które są opracowywane, są dla testów, są bardzo różne, ale są zbiorem całości wiedzy której 
uczyliśmy. Dziękuję Panie Keshe, mam jedno szybkie pytanie o moje reaktory, są nieco inne 
niż to co, zostało pokazane. I jest 3-rdzeniowy projekt i pomiędzy dwoma rdzeniami gdzie 
trzymany jest GANS, w zasadzie mam lukę powietrza pomiędzy nimi i chciałem się o to Pana 
zapytać jak to zmieni system? Jestem pod wrażeniem że wszystko co jest pomiędzy tymi 
rdzeniami jest w stanie GANS, więc mamy GANS, luka powietrza, potem kolejny GANS i 
środek to 'Halo'. (MK) To jest 4-rdzeniowy reaktor, to jest to o czym mówimy. To jest 'Halo', 
tutaj masz GANS, tu jest 'Halo' (pusta przestrzeń) i masz GANS tutaj. - Zgadza się. (MK) To 
jest ustawienie o które prosiliśmy i przedstawiliśmy w nauczaniach, ale musisz zrozumieć na 
jakim poziomie to popychasz i w jaki sposób. Jest wiele tego co nie zostało zrozumiane, i 
uczyliśmy tego, tłumaczyłem to i siedzę z boku, nie dotykam tego do momentu aż ktoś 
wymyśli odpowiedź na to. Oczekujemy pełnego systemu lotu z nową, nieradioaktywną bazą, 
w bardzo krótkim czasie. Ponieważ musisz przejść przez całą wiedzę, a nie tylko wybierając 
jeden narożnik. Kiedy budujesz swój system lotu, musi to być totalność wiedzy, którą 
kiedykolwiek zrozumieliśmy. Nie że robimy tylko jedną część jego, pozycjonowanie, siły pól, 
transmisja, struktura pól, struktura GANSów, ponieważ jedna rzecz, którą niedługo odkryjesz, 
w momencie gdy zaczniesz kreować odpowiednie pola, Twoje GANSy znikną. Ponieważ 
Twoje GANSy są w stanie inercji materii, więc kiedy to przejmuje, na tak wiele sposób, Ty... 
Ty dosłownie... pola po prostu cofają się i wszystko... nawet plastikowe odseparowania, która 
stworzyłeś, stają się niczym, nie istnieją, to przepływ pól Plazmy utrzymuje samą siebie. (RC) 
Czy te rzeczy powrócą do egzystencji, kiedy reaktory przestają działać czy są permanentnie 
'wykasowane' - że tak powiem. (MK) To zależy, w większości przypadków tak. Ponieważ 
jesteś w warunku grawitacyjnym Ziemi. Nie rozproszyłeś, poszedłeś na ich wyższy poziom. 
To się właśnie dzieje, nic nie niszczysz, operujesz tutaj w warunku materii, teraz idziesz tutaj, 
i kiedy wprowadzasz stan materii Ziemi to wraca z powrotem tutaj, w większości 
przypadków. To jest sposób w jaki manifestujesz swoje ciało w stosunku do środowiska. Czy 
możesz.... - Zrobiłem, przepraszam, zrobiłem, znalazłem ten ruch, o którym Pan mówi, że 
system chce się kręcić, w jedną stronę i ymmm.... (MK) W momencie gdy.... pozwól że Ci 
wytłumaczę, przerwę Ci w tej sprawie. To jest jeden z największych problemów, z którymi 
wy ludzie się mierzycie. W momencie gdy widzisz, że twój system próbuje iść w odwrotnym 
kierunku niż go ustawiłeś, pozwól mu. To oznacza, że załadowałeś tą sekwencję. Mimo że 
myślałeś, że załadowałeś inna sekwencję. I wtedy pamiętaj, kiedy ktokolwiek z was, robicie 
jakiekolwiek testy, jakiekolwiek takie, powtarzam też to naszemu zespołowi, cały czas, 
znajdź w sobie nawyk naukowca. Zapisuj wszystko! GANSy, w jaki sposób najpierw je 
ładujesz, ich pozycję, ich ilość, jak je produkowałeś, i wszystko inne. Wtedy możesz, mniej 
więcej, zawsze wrócić do swojego punktu odniesienia. Spróbuj... nowoczesna technologia 
daje Ci inny mechanizm, próbuj robić zdjęcia. To nie są stare czasu, że musisz wywoływać 
zdjęcia, są w Twoim aparacie, po prostu odnieś się do nich, widziałem to wcześniej, co to 
oznacza? Co to robi? Postaraj się nagrać wszystko co dotyczy systemu kosmicznego, 
ponieważ czasami gdy nie ma Ciebie w pokoju może polatać i wylądować, ponieważ siła pól, 
tworzy rotację. Jeśli spojrzysz na testy, które zrobiliśmy w Sensano, kupiliśmy te elastyczne, 
Jon jak one się nazywają? Wyskakujące z klifów, i umieściliśmy system Armena tak żeby na 
nich wisiał, i wtedy to powoli, nie mogło się już więcej rozszerzyć, ale powoli siły pól 
sprowadzają to na dół, i wtedy ciągną to do góry, i możecie to obserwować, i potem zaczyna 
się samo kręcić. Mieliśmy kurz na ziemi, tak że mogliśmy widzieć rotację. Spróbuj 
odseparować swój system od podłoża, widziałem Twój system, kiedy masz nogi, upewnij się 
że są one nano-powlekane. Ponieważ teraz jesteś niezależny od stanu materii, siedzisz na łożu 
pól magnetycznych. Jeśli spojrzysz... jeśli możesz przejrzeć referencje, żaden statek 
kosmiczny, nigdy nie dotyka podłoża, bardzo, bardzo rzadko, chyba że wiedzą co robią. Tak 
długo jak jesteś odseparowany, możesz się oderwać. Widziałem ogromny ciężar na podłożu, 



jeden z powodów dla których masz te wibracje to dlatego, że masz masywną płytę na stole. 
Kiedy zredukujesz swoje dwie nogi, nie widzisz już tak dużo. Jeśli spojrzysz na testy w 
Arizonie, oni tak tego nie robią. Postaraj się zrobić większą przestrzeń pomiędzy twoimi 
płytkami, dolnym poziomem a stołem lub podłożem. Ponieważ musisz pozwolić siłom pól, 
jeśli to jest Twoja 'formacja gwiazdy', jeśli to jest Twoja 'formacja gwiazdy'... z Twoimi 
motorami, potrzebujesz wystarczającej luki, między twoimi nogami, tak, że pozwalasz siłom 
pól by weszły, i jeśli spojrzysz na to, to jest to w ten sposób, że niosą dużo aby zbudować 
wystarczająco. Kiedy testujesz silnik, kiedy testujesz system, nie stój obok niego i nie czekaj 
aż zacznie latać. Jeśli zrobisz się w tym dobry, możesz tak robić. Gdy ja testuję, mogę, 
powiedzmy 10-20 sekund to maksimum by czekać, zwłaszcza z materiałem nuklearnym. 
Więc potrzebujesz, by pola wyszły i wtedy się nabudowały. To samo dzieje się tutaj. To samo 
dzieje się tutaj. I jak to idzie do góry, do czego się sprowadza to i idzie w górę, uderza w 
kolejny system, teraz opada w dół i wraca do samego siebie, i wtedy to musi być zwiększone, 
więc musisz znaleźć sposób abyś mógł zwiększyć te pole tak, że się nadbudowuje, 
nadbudowuje, nadbudowuje, nadbudowuje.... ale pamiętaj że jest kolejne pole, które 
nadbudowuje się tutaj i jest kolejne nadbudowujące się tutaj, uzyskujesz 3-wymiarową 
strukturę i osiągasz swój lot. Wróćcie do pierwszych wykładów jeśli pamiętacie jakiś czas 
temu Powiedzieliśmy jeśli robisz tą formację gwiazdy prawdziwe pole plazmy znajduje się 
tutaj. nie wewnątrz twojego reaktora. Znajduje się i stworzone jest poprzez całkowitą 
samoistną rotację masy nie ma granicy. Jeśli wrócisz do wykładów to jest oryginalny statek 
kosmiczny, pojedyncze reaktory. Zostało to rozszerzone do tego, głównie do kontroli. Gdy 
udacie się w kosmos zobaczycie to jest jak eksponat w muzeum. Oni kiedyś wpływali na pola, 
poprzez inne pola starając się wytworzyć uniesienie i ruch. Lecz z czasem formacja gwiazdy 
stała się głównie tym co nadaje się do lotu i z tego powodu, że w tym możesz używać 
pojedynczych elementów pierwiastków a pierwiastki są bardzo bezpieczne. Im mniej 
materiału użyjesz tym mniejsze prawdopodobieństwo utraty fizyczności. Bo gdy masz dwie 
rzeczy dwie materie, cynk miedź złoto cokolwiek teraz w każdym czasie każde z pól może 
trafić jedno z czterech. Więc prawdopodobieństwo utraty wzrasta. Panie Keshe czy będzie 
występować radioaktywność w tych reaktorach jak je pan opisał? lub czy to nie jest częścią 
procesu? To nie jest częścią procesu. Macie do czynienia z polami, promieniowanie 
kosmiczne jest częścią tego procesu. Więc... Musimy zmniejszyć hałas mikrofonu. Jest ok 
teraz dziękuję. Tak wchodzę w ścieżkę jak to nazywacie systemów wiatraków. Czujecie się 
jakbym skakał na spadochronie? Dokładnie. Teraz jest głośno. Tak latam sobie swobodnie na 
spadochronie zajmie mi jeszcze kilka godzin zanim wyląduję. Więc lepiej niech pan złapie 
swój statek kosmiczny w takim wypadku. Mój statek kosmiczny jest w moim mózgu. 
Całość..... Notka dla transkryberów to był wyśmienity cytat wyciągniemy to wstawimy to do 
mema myślę na następny tydzień. Dzięki Panie Keshe. To o czym musicie pamiętać, to... 
Musimy otworzyć nasze zrozumienie i zrozumieć całkowitą strukturę plazmy. Jeśli rozumiesz 
strukturę plazmy, to nie musimy tworzyć plazmy by użyć jej pola. Więc jesteśmy ograniczeni 
przez naszą wiedzę. Tydzień temu starałem się to wyjaśnić, możecie dosłownie latać przy 
pomocy jednej plazmy. Cały wszechświat działa na jednej plazmie. Jeśli spojrzycie 
powiedzmy to jest cały wszechświat.... to w zasadzie jedna plazma. W jaki sposób pola tej 
plazmy oddziaływały. Tutaj tworzą galaktykę. bo posiada siły pól grawitacyjnych stąd co 
wchodzi, i macie magnetyczne tego który wychodzi. I w tym samym czasie masz pole 
grawitacyjno magnetyczne tego idące w tą stronę podczas gdy grawitacyjno magnetyczne 
pole powiedzmy tego idzie w tą stronę. Więc te interakcje coś tworzą. Te interakcje coś 
tworzą i wtedy z powodu "dziury" w czasoprzestrzeni te dwa oddziaływują i tworzą coś 
innego. Cały wszechświat stworzony jest z jednej plazmy. Nawet Unikos to jedna plazma. 
Sposób w jaki widzimy jak stworzona jest gwiazda w wymiarze galaktyki to to samo co 
tworzenie galaktyki w wymiarze wszechświata. z interakcji pól gdy spojrzysz na tylną grafikę 



z trzeciej książki to struktura plazmy. lub możesz ją nazwać strukturą wszechświata. To my 
musimy zrozumieć To my musimy to zabrać krok dalej. To w rzeczywistości możecie latać na 
pojedynczej plazmie. Pojedyncza plazma może zabrać nas poprzez wszechświat. Zależy jakiej 
jej siły chcecie użyć. Cóż panie Keshe pytanie Krasmira "czy możemy pracować z głównymi 
GANSAMI Co2, ZnO, CH3 i CuO lub czy musimy głównie czy musimy celować w Deuter 
Tryt i Wodór by być w stanie osiągnąć interakcję pól? by osiągnąć uniesienie i ruch? 
Niekoniecznie. To ograniczenie zrozumienia możesz latać za pomocą jednego elektronu. 
nieczytelne To jest to, co musimy zrozumieć. Jeśli masz problem z wytworzeniem jednego 
lub drugiego GANSU, zrozum, że nie zrozumiałeś całości, zacznij od tego miejsca. Wyścig 
się zaczął. Lecz kto go wygra to inna rzecz. Panie Keshe Jay zapytał czy pola rozładowują się 
gdy formacja gwiazdy dotyka trawy lub ziemi? Rozładowuje się lecz możesz nadbudować 
swój system. Jednym z największych problemów który macie wszyscy i to wraca do wielu z 
was że, nie rozumiecie tego, to: większość z was buduje te reaktory i kręcicie nimi po prostu 
robicie masę wentylatorów. Bo nie zrozumieliście całości funkcjonowania. Jeśli wrócicie i 
spojrzycie na proces. Jeśli wrócicie i zrozumiecie co robicie kręcicie rdzeniami i 
spodziewacie się czegoś i jeśli przez przypadek macie odpowiednie GANSY lub odpowiednie 
pola możecie coś zobaczyć i wtedy... dlatego, że nie potraficie zawierzyć swojej wiedzy i 
mówicie, że było tu coś nie tak. to było coś nieprawidłowego bo żadne z was nie nabrało 
zaufania do swej wiedzy. 90% z was nie może latać nie może zobaczyć podróży kosmicznej 
bo nie macie pewności siebie że, możecie to zrobić. Nawet jeśli to zrobicie to powiecie to nie 
było to, co myślałem. To jest największy problem i widzę to na okrągło. Musicie zrozumieć 
co oznacza to, co zrobiliście. Coś przypadkowo. Jeśli to stworzyliście to nie może być 
przypadek. To oznacza, że nie zrozumieliście jak do tego doszło. To tak jakbyście jechali 
drogą i uderzyli psa i widzicie jak on leci i ląduje na kocie i mówicie zastanawiam się jak on 
przeleciał i wylądował na kocie, nie zauważyliście, że to wy go uderzyliście, zanim policjant 
nie przyjdzie i nie zapuka do waszych drzwi , że to wy to zrobiliście i uciekliście. Ale teraz 
nie ma policjanta. To wy nie zrozumieliście. Wiedza jest kompletna to po prostu brak 
zaufania w swoje zrozumienie brak pewności to 99% waszych porażek a ja nie jestem 
gościem który powie tak rusz to. gdy chodzi o mnie ja to ruszę bo to moja odpowiedzialność. 
ale każdy ma swój sposób by to zrobić. Jestem bardzo, jak to nazywacie bezpośredni, że 
wiedza musi być nauczona przez człowieka. jeśli karmimy ona odchodzi Wszyscy macie 
ogromny problem. Robicie te reaktory i co się dalej dzieje? Wiecie dlaczego 99% z was nie 
może latać? Macie coś dziwnego i nie widzicie tego a ja to tłumaczyłem wiele razy macie te 
małe rzeczy nazywane silniczkami tak? które obracają wasz system. Co robicie? Gość mówi 
nie ma znaczenia czy to będzie trawa czy ziemia co z nimi robicie? Przecież podłączacie je do 
ziemi i jak chcecie na nich polecieć? Jakąkolwiek plazmę robicie i dajecie ją do systemu staje 
się pięknym zaopatrzeniem elektrycznym a oni idą do transformatora i mówią, tak wiele 
energii napływa ktoś ją tu wkłada i oni nie wiedzą co robić ale każą płacić. Ty robisz 1 MW a 
oni go sprzedają za dobre pieniądze. A ty wciąż czekasz aż to zacznie latać. Ale nie widzisz 
że dotykasz ziemi. Gdy powiedziałem, wiecie może ktoś po raz pierwszy to zrozumie. To jest 
wasz system prawda? I jesteście połączeni do ziemi karmicie ich, nigdy nie polecicie to 
niesamowite, nikt z was nie poleci. Bo jak chcecie być jumbo jetem z pełnym załadunkiem i 
przykuwacie się ogromnym łańcuchem do ziemi? To co robicie z tymi przewodami to nic 
innego. Uwięziliście się i cokolwiek zrobicie rozkręcacie silnik na maxa, wszystkie 4 silniki 
jumbo jeta pracują jak szalone ale nigdzie się nie ruszają. Bo wszystkie koła przywiązane są 
do ziemi. Gdzie chcecie lecieć? Tu czy tam, nie ma to różnicy. Wszyscy z was, jeśli 
rozumiecie co robicie i robicie to krok po kroku. Mój boże ilu z was jest bardzo 
szczęśliwych? W moim reaktorze nie widzę nic, złe, pan Keshe kłamie. Nigdy nie 
zrozumiałeś, okłamałeś sam siebie. Oznacza to, że kto tak robi nie ma zrozumienia, oglądam 
was i wielu z was to robi. Nie patrzycie. Popatrzcie na Arizonę gdzie ja dyktuję rozwój 



technologii. Nie widzicie przewodów do ścian a jeśli tam są to oni je odcinają. Jak chcecie 
prowadzić samochód jeśli przywiązaliście tylną oś i wszystko do domu? Oszukujecie sami 
siebie? Jak chcecie latać jeśli podłączyliście się do pozycji? I jeśli polecicie. Mój boże to 
oznacza, że jeśli byście to odcięli, to by was nie było. Kręćcie swoje wentylatory, ziemia 
potrzebuje chłodzenia. Sprzedają wielkie w górach i kasują za to ile? 10 mln za to? Robicie to 
samo w pokoju płacicie za to tysiące euro i to jest to samo. Dokąd zmierzacie. Przykleiliście 
się do ziemi. To nie jest samochód Tesli że musi być ładowany z gniazdka. To znaczy, że nie 
zrozumieliście procesu generowania mocy z plazmy. I pan nie mówi o ustawieniu tego na 
systemie baterii aby nie być podłączonym do ściany? Cała rzecz w tym, że musisz mieć 
baterię która się ładuje inaczej się wyczerpie. Mają to samo w Arizonie nie rozwiązali tego. I 
słyszymy Douglasa który był tam z Fundacją Keshe gdy zawiódł pokazując zaopatrujący w 
energię w Waszyngtonie, powiedzieliśmy, że będzie gotowy za dwa lata. Teraz twierdzi że 
jest zrobiony. Teraz proces dojrzał by z nim wyjść. Więc jeśli go ma i można go tam umieścić 
większość z was może latać. To właśnie był cel wolnej generacji elementów energetycznych. 
Powiedziano nam w Waszyngtonie, żeby tego nie pokazywać bo to jest oszustwo. A teraz 
widzimy jak przychodzą ze wszystkich stron i w roku 2013 dali mi auto to był prezent dla 
Fundacji. Ale większość z was może pójść dalej i otrzymać możliwość lotu. Ale generatory, 
które tworzymy PPU to generatory plazmy pochodzą z Akry i są zbudowane właśnie do tego 
procesu. Jesteśmy często i mnóstwo razy oskarżani o oszustwo. Ale taka jest ludzkość dla 
nich dawanie za darmo oznacza branie. Niszczą tych, którzy ich uczą, a potem mówią, że to 
jest złe. Darmowe samochody.... Musicie zrozumieć. Tak jak mówiłem, dam wam miesiąc, 
dam wam dwa miesiące, ale teraz wszyscy poszukiwacze wiedzy którzy zebrali informacje 
powinni się połączyć i wspólnie budować. I właśnie o to chodzi. Jeśli jest ktoś gotowy do 
wejścia na kolejny poziom, tak jak mówiłem, możesz produkować "PP-use" generatory 
plazmowe. Nie damy ich władzom do generowania prądu, ale jeśli to zrozumiałeś to możesz 
je zastosować do systemu lotów i wtedy kajdany świata zostaną zdjęte i nastąpi zmiana na 
kole fortuny ale zawsze musisz wiedzieć co robisz. I tak jak mówiłem, ty wysyłasz w podróż 
jedną połowę swojego ciała a druga jest tu. Ja muszę jeszcze ustawić wiele setek i tysięcy 
moich palców, nosów i moich ust. Wiem o tym. To jest wielka maszyna do cięcia, więc bądź 
ostrożny, żeby nie uciąć sobie palca. Proces należy zrozumieć i w jakiś sposób, jak mówiłem, 
ja cię poprowadzę. Teraz wiesz gdzie jesteś. Wróć do systemów magrav. Zbuduj swój system 
magrav tak jak uczyliśmy tego na początku na pierwszych wykładach w Valette. Pokazałem 
jak zrobić generator i nikt tego nie zrozumiał i wszyscy cieszyli się redukcją prądu. Ten 
system magrav, ten generator był budowany do systemu lotów, nie do domu. Jeśli umiesz się 
cieszyć małą rzeczą to otrzymasz wielkie. Cała forma musi powstać, ale do tego trzeba 
zrozumieć pełną totalność. Caroline mówi: nie bądź zbyt ostry, bądź łagodny. Ale bycie 
ostrym, to nie chęć zrozumienia właściwego działania i podzielenia się tym z innymi, nikt ci 
nie powie że to jest złe. Ktoś zapomniał, że jest pewne zapotrzebowanie na wodę i należy tu 
połączyć kropki. Teraz rozumiesz, dlaczego nikt z was nie może latać. Bo potrzebujesz źródła 
żeby mieć tą możliwość. Ja na prezentacji w Arizonie siedziałem, patrzyłem i mówię do 
siebie: "O mój Boże" ci ludzie nawet nie rozumieją, ale sprawia im radość odczucie ciepła co 
pokazywaliśmy na demonstracji. To ciepło to przepływ energii pól i należy to zgromadzić. 
Dlaczego potrzebują silnika, czemu używają baterii? To znaczy, że jeszcze tego nie 
rozumieją. Gorąco nie pojawia się z znikąd, to wynik tarcia pól. Co generator robi? Jeśli 
pamiętasz, to ja to wyjaśniałem. Dajesz magnes i dajesz cewki i jeśli magnes się obraca, to 
generuje się elektryczność. I jak przyłożysz ręce to poczujesz ciepło. A to, co się kręci, to 
pola plazmy. Czy mam to przeżuć za ciebie? Ty masz najmocniejszy system plazmowy i... 
Czy możesz pokazać film z Arizony gdzie przykładają ręce i mówią, że czują ciepło? Skąd to 
ciepło pochodzi? To plazmatyczne pole, a ludzkie ciało jest gansem i w warunkach plazmy to 
czujesz. Więc ty masz generator pól, najmocniejszy generator pól. Czy pamiętasz jak 



mówiłem, że mamy generatory plazmy które możemy użyć. Ale nigdy tego nie 
zrozumieliście. Ziemia wytwarza własną elektryczność ale nie ma silnika ani generatora a 
pochodzi z interakcji warunków pól i energii materii tworzącej przepływ prądu. Gdy to 
ustawisz, to za dwa tygodnie możesz lecieć. Czy zauważyłeś, że niektórzy z nich mówili, że 
dłoń wewnątrz jest ciepła a na zewnątrz zimna a inni mówili, że z tyłu jest zimna a wewnątrz 
ciepła. To powinno ci dać mnóstwo informacji. To mówi, że pole pochodzące z zewnątrz 
ucieka co znaczy, że pole to rozszerza się musisz to zablokować żeby móc zamienić ciepło w 
formę materialną wtedy będziesz miał tą strukturę. Ciekaw jestem czy Mr Keshe ciągle się 
myli? bo studenci ciągle nie rozumieją. Jeśli staniesz się tu ekspertem, jeśli będziesz w tym 
dobry i metoda, jaką będziesz wytwarzać plazmę my możemy być pierwszymi po przez 
interakcję dosłownie w polach systemu a twoja dusza będzie przewodzić temu, co będziesz 
robić ponieważ jest w interakcji z tobą i jest częścią ciebie. Możesz reagować na nią Stajesz 
się... Stajesz się kolejną warstwą tego procesu. Jeśli wejdziesz na wyższy pułap, który jest 
mniejszy wewnątrz możesz zarządzać w centrum sterowania. Jeśli jesteś w interakcji z 
fizycznością to odnajdziesz drogę wewnątrz. Czy są jakieś pytania? Teraz rozumiesz, czemu 
uczyłem cię o systemie Magrav. Dlaczego wyjaśniałem to wszystko i wielu z was pracowało 
przez dwa lata nad tym. Ty potrzebujesz źródła energii, o którym wiesz jak działa i pracuje w 
warunkach plazmy System elektronów, który robisz, obracasz, jest ograniczony Nie ma 
dużego potencjału, jest jak okruch w wielkim naczyniu. Więc teraz wiesz dlaczego uczyłem 
cię o systemie Magrav o generatorach plazmy i mechanizmach działania. A jeśli potrzebujesz 
prąd zmienny żeby zainicjować plazmę to możesz go wyprodukować we własnym systemie 
gdzie zwykle inicjujesz plazmę. Mr Keshe jest pytanie czy temperatura ma wpływ na warunki 
elementów formacji gwiazdy. Tak, ponieważ to zwiększa twoje ciśnienie krwi. Czy zwiększa 
ciśnienie jeśli temperatura jest tam zbyt wysoka? Tak, temperatura jest, jak to określam, 
pozycją fizyczności. Czy widziałeś jakąś galaktykę gotującą się ze wszystkimi gwiazdami? 
Tak, czasem słyszę o cząsteczkach pochodzących z galaktyk o bardzo wysokiej temperaturze 
ale nie ma to wpływu na nas, bo jest ich niewiele w przestrzeni w próżni więc w istocie nie 
mogą wiele zrobić. Czy chcesz usłyszeć największy dowcip w jaki uwierzył człowiek że 
powierzchnia Słońca ma miliony stopni, a wewnątrz są miliardy. Można wejść do Słońca tak 
samo jak można wejść do ludzkiego ciała (...) Wyjaśniałem to na wykładzie. To pojawia się 
ze stanu materii warunków powierzchni w wyniku interakcji pól. Wewnątrz gwiazd nie 
istnieje takie gorąco. Nie zostały jak dotychczas wyjaśnione podstawy takie jak plazma 
wewnątrz komory próżniowej i to nazywali szafirowym eksperymentem i to, co odkryto to 
był centralny rdzeń elektronu który miał kilka tysięcy stopni ale zewnętrzna część jego pola, 
która wytworzyła się wokoło tego elektronu dochodziła do dziesiątek tysięcy i możliwe jest 
że nawet więcej w okręgach wokoło centrum elektronu i to jest jakby Słońce mogło być 
zimne w środku w co trudno uwierzyć ale są coraz gorętsze te kręgi wokoło aż dotrzemy do 
powierzchni Słońca gdzie najgoręcej było by na powierzchni, myślę, że i to wygląda tak że im 
bardziej zbliżamy się do rdzenia to się ochładza A jak to wygląda na Ziemi, czy jest to 
podobnie odnośnie rdzenia Ziemi? Tak, bardzo podobnie. Czy wiesz, że jesteś pierwszym, 
który to zauważył Rick ale tego nie zrozumiałeś. Czy pamiętasz jak to badaliśmy i 
referowaliśmy i widzieliśmy, że środek jest pusty Tak Ten pusty środek, obojętnie jaką 
wytworzysz tu temperaturę. To tam jest pustka która posiada, jak określamy, temperaturę 
plazmy. Ja nazywam to jak w chińskim systemie liczb, gdzie zero nie istnieje tu też nie 
istnieje, bo nie ma tam materii tylko interakcja pól w określonym porządku i nie zachodzi tu 
konwersja według tych zasad tylko tarcie wytwarzające ciepło Aha... To jest jakby rdzeń 
całości twoich nauk ta pustka jest tu gdzie ... aż trudno pojąć ten koncept że pustka jest tam, 
skąd pochodzi największa intensywność i trudno to zrozumieć.... To ma większy potencjał niż 
wszystko inne Czy pamiętasz te GANSY, które dałeś na rdzeń i wprowadziłeś w obroty i 
stopniowo widzieliśmy jak pojawia się pusta przestrzeń ta okropna metoda, przy pomocy 



której widzisz interfejs wody a potem miałeś GANSY na granicy. Pamiętasz? GANSY były 
tu, a reszta to woda i miałeś pusty środek tak, nazywaliśmy to drenażem tu wokoło tu miałeś 
to, a tu był środek a w rzeczywistości, jeśli na to popatrzysz wybiorę kolor Jak na to 
spojrzymy to jest to bardzo napięte, bardzo ściśnięte i patrząc na to, to nie poziom materii 
dyktuje zmiany tylko poziom GANSÓW manifestuje się tu Ale patrząc na to, to widzisz 
GANSY, indywidualne GANSY tu więc siła GANSÓW tu, mając jeden GANS jest równa jak 
ta tworząca się tu większa ilość, która tu powstaje i to jest DUSZA tego systemu, to jest 
DUSZA człowieka Fizyczność człowieka zbudowana jest z GANSÓW, jesteś bytem 
sferycznym ale teraz to ty decydujesz o kształcie tej sferyczności wokoło Musimy skończyć 
za 20 minut proszę. Myślę, że dzisiejszy wykład był zbiorem wyjaśniającym powstanie rasy 
Będziemy się uczyć rzeczy interesujących i będzie tego coraz więcej Ludzie przychodzą do 
KF żeby się uczyć a gdy myślą, że już nauczyli się czegoś to nazywają siebie bogiem i 
odrzucają dalsze nauki i zmierzają do znikąd Mieliśmy niedawno taką sytuację z parą ludzi z 
rządu im się wydaje, że wiedza pochodzi z innych źródeł ale nie ma znaczenia co oni mówią 
Bądź otwarty żeby to, czego się nauczysz wróciło spowrotem tam, gdzie kolejni ludzie mogli 
się tego uczyć. Arogancja dotycząca najmniejszego fragmentu wiedzy ukazuje ignorancję 
człowieka dotyczącą własnej egzystencji gdy uczymy to uczymy wszystkiego Jak mówiłem: 
bytu, energii, przestrzeni, medycyny, materii, żywienia i gdy nauczysz się czegoś małego i 
myślisz, że teraz możesz odrzucić wszystko inne to odrzucasz siebie i widzieliśmy wielu ludzi 
w Fundacji, którzy odeszli z tego samego powodu. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy KF 
SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


