
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
0h42min50sek do 1h15min20sek Czy jest przestrzeń pomiędzy mięśniami kości udowej i 
kośćmi uda? To jest luka pomiędzy masami lub gęstościami przestrzeni w tym 
wszechświecie. To, co widzimy, to stan materii punktu obserwacji człowieka, ale kiedy nasz 
punkt obserwacji zmienia się w sile, zobaczymy, że jesteśmy naprawdę w bardzo solidnym 
stanie ciasnych magnetycznych pól. Nie widzimy, że nasza nerka wisi w środku sama, jest 
połączona, jest poprawna, jest w ciasnej przestrzeni luki. Więc to, co nazywamy gwiazdami i 
galaktykami, znajdują się w tej ciasnej luce przestrzennej w otoczeniu innej struktury, która 
jest mocniejsza, że pozostaje na tym poziomie. Więc człowiek musi nauczyć się, że to nie 
podróż w wolnej przestrzeni kosmicznej, to podróżowanie w bardzo strukturalnym wymiarze 
i fizyczności. Uważamy, że nie ma nic między nami a księżycem lub że nie ma nic od 
naszego układu słonecznego do innego, ponieważ widzimy przez tą przestrzeń. Ale w 
rzeczywistości ta przestrzeń jest w pełni pokryta wewnątrz struktury, kolejnej struktury, o 
której człowiek musi się nauczyć. Wtedy kiedy zwolnisz, osiągniesz materię fizyczności 
obserwacji człowieka. Więc jeśli nasza małą kość, w naszym małym palcu u nogi, jest tam 
sama. Jak jest ona połączona i złączona z następną kością di stopy i do nogi i reszty ciała? 
Więc to, co widzimy jako gwiazdy jest tą maleńką kością w całej strukturze reszty 
fizyczności, i nie ma luki przestrzennej między kością w małym palcu człowieka i jego 
mózgiem lub jego ustami lub żołądkiem, wszystko jest w pełni pokryte materiałami, aby 
upewnić się, że ta kość pozostaje na tej pozycji, Dlatego w kosmosie widzimy, jak gwiazdy i 
galaktyki pozostają w swojej pozycji. Ponieważ większa struktura trzyma je, są częścią żelu 
struktury wszechświata. Człowiek wciąż musi chcieć tego nowego wymiaru. Ponieważ nie 
możesz wyskoczyć ze skóry tak, jakbyś był ciepły jak w środku musisz nauczyć się, jak 
możesz być częścią tego, że możesz wejść na powierzchnię tego. Jak skóra człowieka 
regeneruje się po wchłanianiu Energi, którą trawisz. A następnie w kolejnym kroku człowiek 
nawet nauczy się, jak się poruszać od powłok systemów słonecznych do skorup galaktyk i 
skorup wszechświatów, od jednego wszechświata do drugiego. To nie jest tak że możesz 
wystrzelić samego siebie, to ty musisz spozycjonować się żeby się wydostać, a następnie 
zaczynasz podróżować od jednego wymiaru do kolejnego lub znajdziesz sposób, w jaki 
możesz mieszać się z siłami pól środowiska, że stajesz się jego częścią, stajesz się w nim 
rozrzedzony ale w tym samym czasie możesz zachować swoje cechy. To tak jak cukier, stały, 
ale kiedy wkładasz go do ciepłej wody to go nie ma, ale możesz posmakować jego słodkości, 
potwierdzenie egzystencji, poprzez kolejny wymiar obserwacji. Nie widzimy tego okiem, ale 
możemy potwierdzić jego istnienie, poprzez zmysły języka. Kolejny wymiar w strukturze siły 
pola. Bardzo podobnie jak ???, ??? właściwie jest gazem w strukturze diamentu lub strukturze 
heksagonalnej samego siebie. A następnie, jeśli rozumiesz to, możesz przekształcić wszystko 
z dowolnego stanu na dowolny stan materii. W nauczaniach z zeszłego tygodnia wyjaśniłem 
to w odniesieniu do H2, jak się zachowuje pod wpływem magnesów i jak, jeśli pozwolisz na 
to, z jednym materiałem, możesz go przekonwertować w dowolne sekwencje. To jest to, co 
powiedziałem w ubiegłym tygodniu, wiele osób, zastanawiało się jak to się robi, jak można to 
zrobić, i w rzeczywistości, jeśli spojrzysz, uczyłem tego wczoraj niektórych poszukiwaczy 
wiedzy. I na wiele sposobów, co musisz zrozumieć, to... Stworzyłeś H2, stworzyłeś... 
Stworzyłeś Wodór, a następnie stworzyłeś Deuter, a następnie stworzyłeś H3. Więc to jest 
twój Wodór, to twoje H2 i to jest twoje H3. Więc jak widzisz, aby mieć H2 z H3, musisz coś 
stracić, Aby mieć Wodór(H) z H2 musisz coś stracić. Ale jeśli dodasz do H dostaniesz H2 i 
jeśli dodajesz wystarczająco do H2 możesz uzyskać H3. Więc jeśli masz jeden z tych 
elementów, możesz zrobić inne, ale jak to robić? W nauczaniu zeszłego tygodnia, wyjaśniłem 
i niektórzy ludzie nie mogli zrozumieć, a oni po prostu wzięli, odebrali wiedzę w inny sposób. 
Jeśli spojrzysz na to, wyjaśniłem ci bardzo prosto. Jeśli weźmiesz magnes północny i 
południowy, a następnie pozwolisz H2, które jest zwykle w czarnym kolorze, lub szarym, 



zależnie od tego, jak go zrobiłeś. Co się dzieje? Co się dzieje.? Wróć do nauczania aplikacji 
medycznych. Energia podróżuje. Kiedy energia podróżuje i jest to wtedy gdy jest to zrobione 
we właściwy sposób, może wziąć z sobą energię, ale może też wnieść energię, ale z tego 
powodu komunikacji i konwersji oraz strat w swoim środowisku możesz zmienić to w 
Wodór, ponieważ wyciągasz z tego energię. Ale jeśli wrócisz i dasz dwa bieguny północne, 
razem, co te dwa północne bieguny robią? Wpychają energię do, więc teraz jest ogromna 
ilość energii wewnątrz, w środku H2 która pochłania energię, dostępną energię, która jest w 
stanie plazmatycznym. Więc co się dzieje? To dodaje energii do H2 daje H3, Więc widzisz 
jak kolor czarny z H2 zmienia się na pomarańczowy H3. Ale możesz zrobić to odwrotnie. 
Jeśli umieścisz tak samo, południowy i południowy razem, a potem włożysz H2 do środka, 
wyczerpujesz go, bo co robi (biegun) południowy? Energia wyczerpuje się musi być wzięta 
stamtąd gdzie jest H2. Więc daje ci H. Więc na tyle sposobów możesz stworzyć warunek a 
następnie, jeśli rozumiesz to, gdy masz H2, H3 lub H, One próbując stworzyć równowagę, 
tworzą dynamiczną Plazmę. W pewien sposób, to co tworzysz, powinieneś widzieć, w swoim 
statku kosmicznym, dynamiczne kolory. Jon jest na tej drodze, ma kulki, ale nie wie, co 
zrobić z tymi kulkami, jak nimi operować. Więc, na tak wiele sposobów, jeśli zobaczysz, to 
co nazywasz UFO, i widzicie światło na krawędzi systemu, teraz, jak powiedziałem wiecie 
skąd się biorą. I nie musisz tego organizować, samo się zorganizuje, ale możesz tworzyć 
warunek wewnątrz systemu, że to może się obracać samo w sobie. Widzisz, ta wiedza jest tak 
prosta, i była cały czas na stole. Jak to tworzysz, jak to robisz? Nadal istnieją metody, aby to 
zrobić nie jest tak ??? jak to widzisz. Więc jeśli rozumiesz to, stworzyłeś nienamacalne 
plazmy, które są dynamiczne. Tak właśnie poruszają się gwiazdy, w taki sposób poruszają się 
planety, tak każdy warunek uniwersalny tworzy ruch i tworzy swój kierunek ruchu i na tak 
wielu sposobów pozycjonowanie. Ta nauka jest taka słodka, ta wiedza jest tak dojrzała, że po 
prostu jakoś poszukiwacze wiedzy tego nie widzą, nie mogą się obudzić, aby móc zrozumieć, 
co się dzieje. W jaki sposób osiągnęli to, jak przeszliśmy przez to wszystko z tak delikatnym 
dotykiem i nikt tego nie zauważył. Na wiele sposobów uczę słowami, a wy, jako 
poszukiwacze wiedzy, przekształcacie to na w systemy materialne czy cokolwiek innego. Ale 
nadszedł czas, jak powiedziałem wcześniej, zanim pokażemy moc tej technologii w tak 
gwałtowny sposób, że wymusi to zmiany w wielu kierunkach. Czy to w rolnictwie, czy w 
materiałach, czy w kosmosie, czy to medycynie. I nie wychodzimy poza fundację, pracujemy 
wewnątrz fundacji. W ciągu ostatnich kilku godzin Ci w Fundacji którzy są tego świadomi 
posunęliśmy się w masowej produkcji Generatorów Plazmy, generatorów z opcją zerową, co 
oznacza, wolno stojące generatory. Zadecydowałem to pokazać, wyciągać na zewnątrz i 
zacząłem proces i mam nadzieję, że najdalej za 2 lub 3 tygodnie zabierzmy to do ostatniej 
fazy. Ale nie przyniosę go dla ciebie abyś miał darmową energię w domu, jest to zrobione w 
celu produkcji Energi dla nowych systemów statków kosmicznych, które wchodzą w życie. 
Nadszedł czas, aby wypuścić generator, i weszliśmy w negocjacje z firmą poza KF, której to 
będzie zadaniem, zobaczymy jak sobie z tym poradzi. Od miesięcy mówimy że mamy 
technologię, technologia została wyjaśniona firmie poza KF odnośnie produkcji. Więc 
jesteśmy w pozycji do wypuszczenia tego, co nazywacie Wolnymi Generatorami Plazmy, z 
zerową przestrzenią czasową. Najprawdopodobniej do następnego piątku będzie na stole, a 
następnie musimy zdecydować, w jaki sposób będzie to robione na arenie międzynarodowej 
poza Chinami. To doprowadza nas do punktu gdzie, każdy samochód TESLI nie wymaga 
ładowania, jak powiedziałem na spotkaniu, kupujesz samochód Tesli z fabryki z naładowaną 
baterią z nową technologią i ostatni raz, kiedy ją rozładowujesz jest wtedy gdy trafia na złom. 
Nie potrzebuje doładowywania w dowolnym momencie jego życia. Musimy wprowadzić 
ogromne zmiany, wtedy rządy zaczną nas słuchać i zmienią kurs i już to zaczęliśmy. Statek 
kosmiczny nie plazmatyczny, co nazywamy nienamacalny fizyczny system bezpośrednio 
zasilany przez plazmę generatory nadejdą w ciągu następnych kilku najprawdopodobniej, 



podstawowa struktura, w ciągu następnych paru tygodni do trzech tygodni, zostanie 
uruchomiony na zewnątrz w partnerski sposób. Jak wiemy, Fundacja Keshe nie ma obiektów 
(produkcyjnych), aby je produkować, ale na wiele sposobów możemy to zrobić, będzie to 
zrobione w zachodniej Europie, miejmy nadzieję i sprowadzimy to do finalnej fazy. Ponieważ 
nadszedł czas, czekaliśmy na statek kosmiczny aby był gotowy, teraz jesteśmy gotowi, aby za 
jednym zamachem wprowadzić wszystkie zmiany. Konwersja energii na masę konwersja 
energii na stan materii, konwersja energii w każdy inny stan zaczęła się. Więc wracamy do 
Rady Uniwersalnej, wracamy do Rady Ziemi i Rdzenia. Zacznijcie masowe nauczania. Wasza 
praca zaczęła się, to jest twoja odpowiedzialność w twoim języku, aby wymyślić plan, w jaki 
sposób zamierzasz uczyć, jak to jest, nie rób z nich pokazu magii, my to zrobimy, 
przyniesiemy magię. Teraz jesteśmy gotowi by pójść (dalej) i by to zrobić trzeba dosłownie... 
zniszczyć obecne systemy energetyczne na których polegamy, zniszczyć nowy system 
kosmiczny na którym polegamy, zniszczyć struktury żywieniowe, na których polegamy, 
zniszczyć całą strukturę tego, co my nazywamy procesem rolnictwa, pozwalając mu stać się 
przestarzałym. Pozwolimy by był zbyt pracochłonny, by go używać. Dlaczego człowiek musi 
siedzieć i czekać sześć miesięcy, aż urośnie, może wiatr, może deszcz, może genetyczna 
modyfikacja która wyrządza krzywdę, powoduje powstanie raka i wkłada w to całe swoje 
życie by mieć coś do jedzenia przez następne sześć miesięcy i część sprzedać. Teraz 
weszliśmy w nienamacalne systemy Plazmy, którymi możemy karmić ludzkość w bardzo 
łatwy sposób. Dziękuję zespołowi Chińskiemu. Zaprowadziłem ich a oni po prostu to zrobili. 
Mamy wspaniałego faceta w KF China zajmującego się badaniami kosmicznymi, którzy 
włożyli w to swoje życie i szanuję go. I jest przyjemnością pracować z tymi ludźmi, ponieważ 
nic nie ma znaczenia. Osiągnięcie celu, by stworzyć Pokój przy pomocy nowej technologi jest 
ostatecznym celem. I będzie to pokazane. Więc wszystko przygotowałem teraz ty musisz 
rozpocząć proces. Wiedza jest prawie kompletna. Dostarczona wiedza, jest kompletna, ale, 
jeśli musisz walczyć w każdym sądzie, dlaczego zrobiłeś to lub dlaczego zrobiłeś tamto, jest 
po to by pokazać tak potężną technologię, tak że ci, którzy stwarzają problem, stają się 
problemem dla samych siebie. Pracujemy poprzez nowe technologie. W ciągu najbliższych 
dwóch, trzech tygodni, rozpoczynamy wypuszczanie informacji. Otrzymałem instrukcje od 
chińskiego rządu, aby nie wypuszczać żadnych filmów lub jakichkolwiek informacji, chyba 
że za zgodą rządu. Ale technologia należy do Fundacji Keshe i należy do nas wszystkich. 
Zbudowaliśmy to razem, żeby być w punkcie w którym jesteśmy. Przestrzegamy zasad 
narodów, ale większą strukturą jest... to że Chiński rząd musi otworzyć tę technologię na cały 
świat, na inne narody, w równej mierze. Widzę rozwój i potwierdzenie w tym samym czasie 
w Teheranie i Pekinie. To musi być zrobione w ten sposób. To tam, gdzie cywilizacja się 
rozpoczęła i jest bardzo dojrzała, od jednego końca do drugiego. Żaden naród nie jest 
wykluczony, zależy tylko jak do tego podchodzą i co chcą z tym zrobić. Dałem w ostatnich 
dniach wskazówkę, że sankcje na Iran od pierwszego listopada, najprawdopodobniej nie 
będzie zapotrzebowania na olej. Będą sankcje dla wszystkich, wszystkich producentów ropy. 
Jeśli pamiętasz, jakieś dwa lata temu trzy lata temu, właśnie w tym czasie, kiedy walczyliśmy 
ze Sterlingiem w sądzie w tym samym czasie rozmawialiśmy z rządem Saudyjskim w 
obecności jednego z wyżej postawionych ministrów Saudyjskich z nami w jednym hotelu. 
Przekazałem im wiadomość, tankuj tak dużo, sprzedawaj ile możesz, bo niedługo już tego nie 
będzie. I Saudyjczycy byli w szoku. Wiedzą, że to nadchodzi wszystkie narody produkujące 
ropę, wiedzą co nachodzi, i w ciągu następnych dwóch lub trzech tygodni zaczniemy 
wypuszczać generatory prądu, samowystarczalne generatory prądu. W pierwszej fazie, nawet 
tak wcześnie jak dzisiaj zaczynamy testy w Zachodniej Europie. Przygotowanie do testów. 
Daliśmy tę samą szansę Afryce, daliśmy tę samą szanse Ameryce Południowej, dajemy 
szansę Amerykanom z Ameryki Północnej, Azjatom, Australijczykom i reszcie. I pięknem 
tego jest, że system był przed waszymi oczami przez lata. Jak ten system pracuje, jak stał się 



samowystarczalnym generatorem, jak to wyjaśniłem miałeś to przez lata. Nie widzisz tego, 
nie widziałeś tego, ale teraz to, co powiedzieliśmy możemy wyprodukować jedno 
megawatowy system w rozmiarze pudełka po butach. Pudełko po butach zaraz się otworzy i 
ujawni piękno butów. Ale musimy zrozumieć wiedzę, tak że wszyscy czerpiemy z niej 
korzyści. To właśnie musimy zrozumieć, że nauka, tak jak jest na ekranie, w bardzo prosty 
sposób, pokazałem ci, jak możesz zmienić materię, ale w tym wciąż tkwi tajemnica, musisz to 
rozwikłać, to nie jest takie łatwe. Musisz zrozumieć jak. Nauczyłem Cię, jak wytworzyć 
neutron, ale musisz zrozumieć, jak robisz, to co nazywam podwójny zestaw neutronów, aby 
móc używać energii, lub w jaki sposób pozwalasz neutronowi dzielić się na dwie części, w 
których możesz stworzyć przepływ pól, które możesz wchłonąć i używać ich. Pięknem nowej 
wiedzy jest to, że jest ona kompletna i jest kumulacją całej wiedzy, której was uczyłem. Jest 
totalnością tego co was uczyłem. Jakieś pytania? (RC) Dziękujemy Panie Keshe i jak zwykle 
przypominam uczestnikom, że mogą podnieść rękę, aby zadać pytanie. Mam pytanie do pana 
Panie Keshe... (MK) To jest bardzo niespotykane. (RC) Tak. Czy te same zasady, które 
pokazujesz tutaj w odniesieniu do GANSów, które pokazywałeś miałyby również 
zastosowanie do gazów i czy miałoby to zastosowanie w fizycznych gazach deuteru, wodoru i 
trytu? (MK) Mmm nie do końca, ponieważ osiągnęły one stan materii. (RC) Aha. (MK) 
Pewne badania zostały poczynione by to zrobić. Ktoś kto pracował w tym kierunku to był 
Tesla. Ale nie mógł tego ukończyć. W niektórych swoich artykułach odnosi się do tego, że 
próbował przekształcić pola magnetyczne w materię. Da Vinci próbował, ale nie mógł 
zrozumieć procesu. Jest kilku rosyjskich naukowców, którzy próbowali tego. Amerykańskie 
siły morskie, próbowały we wczesnych latach 60tych, 70tych innej wersji tego. I miało to stać 
się bardzo tajną technologia, gdyby mogli przekonwertować materię poprzez pola 
magnetyczne i nigdy tego nie osiągnęli. Powód dla którego nie mogli tego osiągnąć jest taki, 
że stracili już wystarczająco dużo energii by stać się stanem materii. Gdy pracujesz w stanie 
Plazmy, pracujesz na pełnym zestawie energii. I właśnie to jest ważne, to jest to, co 
potrzebujemy zrozumieć, (RC) Dobrze, ale w oryginalnym patencie widzimy różne rodzaje 
reaktorów, które zwykle mówią o użyciu gazów i mamy tą interakcję pomiędzy warstwami 
gazów i tak dalej, aby w końcu zapewnić samowystarczalną reakcję. Więc, ale jest to 
całkowicie nowy proces... (MK) Powtórz, czy możesz powtórzyć dokładnie to, co przed 
chwilą powiedziałeś? (RC) W swoich patentach, widzimy różne rodzaje reaktorów i 
większość z nich jest opisana że używa gazów, warstw gazów, a nie GANSów, aby to 
wyjaśnić, że nie chodzi o GANSy, ale o gazy w tych reaktorach i zastanawiam się, czy jest to 
podobny proces z konwersją wodoru? W tych reaktorów, masz samo podtrzymującą się, 
reakcję, która jest to opisane, ale to wymaga klucza zapłonu źródła scyntylacyjnego, aby 
wszystko się ruszyło i jest trochę rzeczy na poziomie materii, które się zużywają jak np. 
wodór hel lub cokolwiek byłoby konwertowane. (MK) Jeśli ty... Mów dalej. (RC) Proszę 
bardzo. (MK) Kontynuuj, przepraszam za to. (RC) Ja właściwie próbuję zobaczyć, czy jest 
jakaś korelacja między tym co uczysz teraz i poprzednim dokumentem patentu. (MK) W 
pewnym sensie, jeśli rozumiesz patent w stanie materii i popatrzysz na działanie baterii i 
zrozumiesz to, że system jest w pewnym sensie, jeśli przejdziesz do następnego poziomu 
GANSów nie gazów, czym jest.... czym jest....czym jest GANS? Jest gazem w stanie nano. A 
więc to jest tym samym. Gdy mówimy o gazie, my rozpatrujemy... Spójrzmy na irański 
reaktor kosmiczny, reaktor o podstawie jądrowej. Co robimy? Umieściliśmy ogromną ilość 
materiału radioaktywnego, aby wesprzeć zmianę, konwersję w Plazmę, a następnie w energię, 
która staje się dynamiczną Plazmą. Spójrz na swój gruczoł tarczycy, spójrz na swoją grasicę! 
Co one robią? Dokładnie to samo! Zamieniają energię poprzez wysoki poziom 
promieniowania. Więc kiedy mówimy o GANSach ale kiedy zmieniasz słowo 'gaz' na 
'GANS', wtedy nie pracujesz w stanie materii, pracujesz na stanie pól. To wszystko. Ale kiedy 
pracujesz w stanie pól, musisz zrozumieć działanie pola magnetycznego wyższego rzędu, 



które może przeciąć pola. Kiedy pole zaczyna się z stąd do Księżyca, to, co widzieliśmy, 
powiedzmy... że możemy zagiąć światło. Czym jest światło? Światło, to pole magnetyczne, 
ale czy możesz przeciąć światło i wziąć jego porcję. Tego właśnie człowiek się nie nauczył i 
tak właśnie robisz, kiedy używasz materiału jądrowego. Bierzesz część pól. I dlatego musisz 
przekonwertować wiedzę, w to co nazywamy.... Czym jest centralizacja? Centralizacja to 
dodawanie, tworzenie uwolnienia energii, którą można uciąć, dać dodatkową energię do 
tworzenia jonizacji. Czym jest jonizacja? Osobliwością plazmy. Co stanie się teraz, gdy 
pracujesz w wymiarze pól? I to jest rzeczywistość, to co musimy zrozumieć, że gaz w 
patentach, zmień go na GANS, który jest gazem w stanie nano. Ale teraz pracujesz z polami 
gazu, nie ze stanem materii gazu. (JB) Dzień dobry panie Keshe (MK) Ooooh cześć John, 
(JB) Cześć, jak się masz? (MK) Całkiem nieźle. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy 
do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 1 godziny 37 minut 6s. (MK) Więc, 
co poprzez to osiągnęliśmy? (JB) To była nasza próba by stworzyć strukturę kryształu, 
ymmmmmm poprzez utylizowanie zróżnicowanych soli, jedna bardzo idąca w górę, druga 
kwasowa. Więc przesuwamy pola poprzez kwasowość i zasadowość. (MK) Więc, co? Co to 
nam da? Cofamy się w wiedzy czy idziemy do przodu? (JB) Więc, naszym zamiarem było 
spróbowanie w inny sposób wytworzenia struktury węglowej. Robimy magnesy i robimy 
kolejnych kilka rzeczy, chcieliśmy, ponieważ proces ten zajmuje trochę czasu, tworzenie 
struktury diamentu, chcieliśmy mieć kilka sposobów aby pójść do przodu w tym samym 
czasie aby zobaczyć, który z nich lubimy najbardziej. (MK) A więc, który jest najlepszy 
teraz? (JB) Nic jeszcze nie osiągnęliśmy, to zajmuje czasu. (MK) Wzbudzasz apetyt, a potem 
mówisz, że nic. (JB) Jest to inny sposób tworzenia przeze mnie, my uważamy, że to inny 
sposób tworzenia struktury diamentu. (MK) Aha, więc co masz zamiar z tym zrobić? (JB) 
Jeśli otrzymamy taką strukturę diamentu tego rodzaju, jak pokazałeś na zdjęciu wtedy 
możemy to włożyć do naszego naszego górnego reaktora, aby stworzyć bardziej.... 
mocniejsze pole H3 pole Trytu, aktywowane pole Trytu. A także stworzyliśmy strukturę 
neutronową, my stworzyliśmy je w piłkach, tak jak wskazałeś ostatnim razem, kiedy 
umieściłeś 4-piłeczkową konfigurację, w której umieściłeś piłkę 'hallo center', nano-
powlekaną, a następnie piłeczkę deuteru, a następnie solną piłkę.... piłeczkę z solą, a 
następnie piłkę Trytu i umieszczamy to w centrum naszych dwóch reaktorów kosmicznych 
gdzie myślimy, że tworzymy neutrony, i czekamy, czy coś nam się wydarzy. Więc chciałbym, 
chciałbym zobaczyć lepszą strukturę diamentów H3, w naszych reaktorach, to próbujemy 
teraz zrobić. Mam nadzieję, że się nie cofam. (RC) Jest całkiem cicho tutaj. (JB) Nasz 
dojrzały, dojrzały stażem, pół-etatowy naukowiec, wspiera to w tle, tymi wszystkimi dobrymi 
informacjami. (RC) Wciąż tam jesteś Panie Keshe? (JB) Może kiedy pokazałem film to 
znowu go wycięło? (RC) Yyymmm... Myślę, że on wciąż tu jest. (MK) Tak, jestem tutaj, 
słucham. Słucham, aby się uczyć. Więc co chcesz z tym zrobić, co jest, co możesz zrobić z 
tym? Lub czy chcesz wziąć kawałek wiedzy, mam ci coś powiedzieć? (JB) Więc nasze 
myślenie jest takie, ponieważ dodajemy CO2 razem z CH3, tak że węgle łączą się razem 
poprzez sól, alkaliczność i kwasowość dwóch soli, one grają ze sobą, poruszają polami, 
ponieważ mamy dodatek materiału CO2 do materiału CH3 są to dwa różne węgle, które teraz 
łączą się w środowisku soli, więc myślę, że teraz tworzymy, inną strukturę węgla. (MK) Tak 
(JB) W naszych pojemnikach. (MK) Tak. (JB) Może bardziej diamentową strukturę? (MK) 
Ale czy.... lub stawiając to w ten sposób. Dlaczego próbujesz stworzyć więcej kryształów 
diamentu o strukturze węgla? (JB) Nie jestem pewien, czy mamy idealne paliwo w naszych 
reaktorach, wiesz. Nasze reaktory obracają się już prawie od miesiąca, mamy trochę 
aktywności, ale nie jesteśmy... (MK) Powodem... Widzisz, patrzę na to... Czy mogę mówić 
otwarcie o twoich próbach, twoich testach? W jednym z przesłanych przez Ciebie filmów, 
które obejrzałem, pokazałeś pola i jak mierzysz pola, w filmie z zeszłego tygodnia które mi 
wysłałeś. Ale dość dziwne... i powtarzam siebie znowu, nie zginasz go. Nie zaginasz go, żeby 



go użyć. Karmisz sufit, karmisz kota tą energią, którą sam siebie najprawdopodobniej tą 
energią, ale nie bierzesz tego w kosmos, więc jest to brak zrozumienia lub w pewnym sensie 
nowe zrozumienie, które powtórzyłem wcześniej, kiedy rozmawialiśmy. Powodem, dla 
którego tego nie osiągasz, jest bardzo prosty i powtórzę jeszcze raz, może zrozumiemy. (JB) 
Pamiętamy, że mamy duże pole z 18 MagGrawów które jest bardzo duże... (MK) Tak, nie, 
nie, nie Istnieje ogromna, ogromna różnica, dlaczego masz 18 MagGrawów, masz formację 
gwiazdy. Powodem, dla którego masz 18 MagGravów, to jest twoją wyrzutnią, do stworzenia 
zrównoważonego otoczenia/środowiska. Twoje 18 MagGravów i 6 MagGravów, nie ma nic 
wspólnego z twoim systemem lotów. Kiedy położysz system MagGrav i przetestujesz go tak 
jak wszyscy inni w pokoju masz wszystko latające wszędzie. Powodem dla którego stawiamy 
system z 18 MagGravów na podłodze, i tworzymy 6 i12 lub cokolwiek jest by stworzyć 
jednorodny system przepływu pól, bez jakiejkolwiek interakcji z zewnątrz, z ziemią lub 
czymkolwiek. Więc to jest to, czego nie zrozumieliście. Wasze płytki, 18 płytek na których 
poprosiłem, abyś umieścił swój system, jest po to aby zrównoważyć jego pola. To jest twoją 
wyrzutnią, wiesz, idziesz do Przylądka Canaveral, wyciągasz tą rzecz (rakietę) i umieszczasz 
na wyrzutni, to jest twoja wyrzutnia. Więc twój system MagGrav nie ma nic wspólnego z 
twoim systemem lotów. Wracając do twojego systemu lotów, masz inny problem i nie 
rozwiązałeś tego problemu i właśnie dlatego teraz zaczynasz szukać gdzieś indziej, hmmm? 
Nie jesteś szczęśliwy w domu, zaczynasz grać na zewnątrz. Spójrz, masz swoją formację 
gwiazdy, tak? Więc to jest twoja formacja gwiazdy. Tworzysz pola, dokładnie to robisz, 
powtórzyłem to wcześniej, chciałem, abyś to zobaczył. To jest to co wy w Arizonie, robiliście 
od miesięcy i to jest fantastyczne, co robicie, jak to robicie i tego nie widzicie. To jest właśnie 
to co robisz i mierzysz to, jesteś 200 metrów od niego i czujesz to tutaj, idziesz 400 metrów, 
poza laboratorium, czujesz to tutaj, idziesz... gdziekolwiek i to czujesz, ale jak powiedziałem, 
musisz stać się Beckham'em, wiesz ten angielski piłkarz, musisz się nauczyć, jak to robi 
Beckham, aby to zagiąć. Musisz zagiąć pola, nie chcesz pól 200m od ciebie, jesteś 
zadowolony że je czujesz, ale mój przyjacielu, musisz to poczuć tutaj. Dlatego nie uzyskujesz 
żadnych rezultatów. W zeszłym tygodniu spojrzałem na twoje wideo, i myślałem, pokazują 
je.... mają je tam, ale go nie wykorzystują. Ciągle karmicie, jesteś fontanną energii w tym 
momencie w tym budynku, hm? To nie jest dobre, musisz to zgiąć. Tak, że kiedy przychodzi 
tutaj, gdy dostaje więcej energii, zwłaszcza z twoją platformą, pojawia się i zaczyna się 
nadbudowywać. Zagnij to jak Beckham, jak mówiłem wiele razy do ciebie, i widziałem 
znowu twój kolega wstaje mierząc pola za pomocą brzęczyka, to nie będzie działać, ponieważ 
otwierasz fontannę, Gdy już się zorientujesz, gdy już zagniesz je do środka, to wtedy 
przychodzi.... pokażę ci, jak to działa, jak powinno pracować. Tworzysz fontannę pól, a 
potem trafiają na solidną barierę, i co się z tym dzieje? Rozpryskuje się. Na ten moment, jeśli 
pamiętasz, że powiedziałeś mi, że możesz poczuć wiatr, magnetyczny wiatr nad nim. I ta 
dyskusja toczy się z tobą w Arizonie, że te pole oznacza, że tracisz energię, stworzyłeś wiatr. 
Nie powinieneś czuć wiatru. W chińskim systemie, przetestowałem go, położyłem na niego 
moje ręce, próbowałem poczuć, ale nie ma wiatru. Ponieważ zdołaliśmy je zagiąć. I kiedy 
stoisz przed systemem, to jest tak, jakbyś, wiesz, jakbyś czuł zimny wiatr na czole, gdy 
spacerujesz w zimnie. Gdy stałem na przeciwko niego, kilka dni temu powiedziałem 
chłopakom, że czuję wiatr na moim czole, ponieważ jeśli położysz rękę nad nim, nie czujemy 
nic, udało nam się je zagiąć. Ponieważ stworzyliśmy warunek zaginania ich. Nie ma sensu 
używania go do innych celów, ponieważ gdy go nie zaginiesz, nie możesz ich poczuć z 
powrotem. Karmienie zwrotne tego, karmienie zwrotne tamtego, karmienie zwrotne tych 
cyrkulacji, i całkowite karmienie zwrotne, pomiędzy tymi trzema dadzą ci światło i dadzą ci 
fizyczność. A ty mówisz: "próbowaliśmy przez miesiąc", ale nie słuchaliście przez miesiąc. 
(JB) Więc teraz używamy aluminiowej płytki wyglądającej jak blaszka od ciasta by zagiąć to 
spowrotem. (MK) Dobra, teraz wróć i zrozum koncepcję aluminiowej płytki i tego, o czym 



rozmawialiśmy. To jest ściśle tajna informacja, której ciebie uczę, jest wysoce tajna , 
Amerykanie zabiją cię, przyjdą i zabiorą twój system, ale nie ma to znaczenia, jesteś 
Amerykaninem, nie dotkną cię, staniesz się częścią NASA. Więc musisz rozumieć 
Powiedziałem Ci to miesiące temu, udało ci się stworzyć pole wiatr i to był przełom. W 
Chinach, udało nam się to zablokować, co oznacza, że mamy dywersyfikację pól, Kładłem 
swoją rękę ze trzy-cztery razy, by zobaczyć czy czuję pola, bo gdybym mógł poczuć 
przepływ to znaczy, że miałbym przeciek, a nie mam przecieku. Więc musisz stworzyć 
warunek, że gdy pola przejdą przez to to, co nazywam punktem zbiorczym tych trzech pól 
reaktorów plus, teraz masz wyrzutnię, co jest ogromną ilością. Mogą uderzyć w górny rdzeń i 
tak jak wiesz umieścisz przeszkodę na przeciw wody, odpryskuje z powrotem, nie ma 
różnicy. Ale różnica pomiędzy twoim systemem a tym, kiedy odpalasz swój system, jest taka, 
że w twoim systemie twój górny rdzeń także się obraca i kiedy uderzasz w obracającą się 
piłkę, co otrzymasz? Otrzymasz jednorodną, rotację w 360 stopniach, balans pól. Powinno to 
być bardzo łatwo do osiągnięcia, ale nie zaginasz go. Tak długo, jak trzymasz ręka na górze i 
możesz poczuć wiatr, oznacza, że jest przeciek. Gdy jest przeciek, idzie do psa, do kota, w 
sufit, ale nie zagina się do środka. Pokazałem to w San Sano lata temu kiedy wyłączaliśmy 
światło, Armen jest tutaj może ci to wyjaśnić. I kiedyś oglądaliśmy fluorescencyjne światła. I 
fluorescencyjne światła muszą być w ciemnościach w nocy, to było jak fajerwerki, ponieważ 
nadal zapalały lampę fluorescencyjną czasami przez 2 lub 3 minuty. Ponieważ przepływ, 
pokazywał mi, że system jest doskonały, uwalnialiśmy wiele Plazmy do budynku. W twoim 
systemie znajdź sposób na zagięcie go i masz w siebie system którym możesz to zagiąć, ale ty 
go nie widzisz. A ja próbowałem i wyjaśniłem ci, że nie używasz części systemu, który 
skonfigurowałeś. Bez obrotu tych kulek, które umieszczasz na centralnej Lini, nigdy ich nie 
zegniesz. Musisz wytworzyć pole ściągające to w dół które ściągają je w dół w momencie gdy 
się tu pojawią Należy zastosować całą wiedzę, którą przekazałem, a będziesz mógł to zrobić 
Aktualnie, ponieważ nie osiągnęliście wyników w tym, co robicie bo nie używacie całości 
systemu, który macie więc zaczynacie szukać czegoś innego gdzieś indziej Musicie 
wytworzyć warunki w których dynamika pól pochodząca z trzech wyższych poziomów, 
uderza do góry potem zakręca a następnie dochodzi do punktu gdzie przepływ pól z góry jest 
tak mocny że nie potrzebujesz przepływu pól z trzech poziomów i one pozostają jako 
koordynaty W bardziej zaawansowanych systemach nie da się dostrzec przepływu pól z 
trzech poziomów w górę Więc załadujesz swój reaktor w ten sposób, że ruch pól z górnego 
reaktora sięga reaktora o trzech podstawach Więc twoja fizyczność nie zostaje naruszona i 
inter-realność systemu lotów pozostaje Więc poszukujesz, jak mówiłem, znowu przestajesz 
funkcjonować na zewnątrz ponieważ nie możesz zobaczyć jak system jest... jak przepływa 
twoja energia ja to widziałem, czy możesz pokazać film na którym chodzisz wokoło z tym 
urządzeniem brzęczącym Czy jest to dostępne? W zeszłym tygodniu przysłali mi to Postaram 
się to znaleźć OK, pokaż mi, to wskażę ci przepływ w twoim systemie Czy pamiętasz, że 
powodem, dla którego ten brzęczyk działał było to, że mieliśmy 18 maggrawów 
podłączonych do ściany Jeśli wyłączyłbym te 18 maggrawów podłączonych do ściany 
mielibyśmy tylko moc z baterii i brzęczyk by nie działał Tak, dlatego chcę ci powiedzieć w 
czym tkwi twój problem oczywiście, to świetnie Poszukam na zapleczu OK, dobrze Czy są 
jeszcze pytania? Dzień dobry Mr Keshe Witam, dr Azar, dawno cię nie słyszałem Tak, mam 
pytanie, jaka jest różnica pomiędzy płynnym światłem, a czystym światłem? Jak to 
rozumiesz? Bo jeśli chodzi o świadomość, to są różne poziomy świadomości aktualnie 
jesteśmy trójwymiarowi co rozumiem, że jesteśmy raczej prymitywni więc jeśli dojdziemy do 
innego poziomu świadomości do tego najwyższego, co czystego światła to poziom wcześniej 
jest światło płynne więc jeśli dojdziesz to czystego światła to znaczy, że staniesz się jednym z 
Kreatorem Więc chcę się dowiedzieć jaka jest różnica pomiędzy nimi (...) Ty tworzysz płynne 
światło i ty tworzysz światło czyste światło, o którym mówisz, światło Kreatora, nie posiada 



w sobie żadnej płynności Jest esencją jego egzystencji Gdy mówisz o świetle w stanie 
płynnym wtedy mówisz o stanie materii Czasem, gdy uzyskujesz określone warunki w 
systemie lotów twoja plazma wytwarza różne warunki światła (...) Gdy mówimy przykładowo 
o Jezusie chodzi o to, że on miał 15 wymiarową świadomość co oznacza świadomość na 
wysokim poziomie bo najwyższy tu to poziom siódmy, ósmy albo dziewiąty a najwyższy to 
ten, który jest równy Kreatorowi ponieważ nawet gdy opuścisz planetę Ziemia to praca 
jeszcze nie będzie skończona to będzie tylko ucieczka z aktualnego więzienia w tym 
momencie Bo planeta Ziemia jest dla mnie więzieniem więc gdy odejdziemy to być może do 
poziomu czwartego lub piątego, ale ciągle... więc zamieniasz swoje więzienie w galaktyczny 
poziom więzienia a siebie zmieniasz we więźnia wszechświata Ale ja to rozumiem.... Czyli 
wszystko przez co przechodzisz uważasz za więzienie, ale to jest oświecenie Tak, ale w 
końcu jedyna możliwość, żeby wyjść z tego wszystkiego to stać się jednym z Kreatorem 
Wróć do wykładów z przed kilku tygodni Parę tygodni temu mówiłem że Dusza człowieka 
jest odbiciem egzystencji Duszy Kreatora jedno bez drugiego nie może potwierdzić własnej 
egzystencji więc w Duszy człowieka jest Dusza Kreatora Trzymamy się wiedzy od samego 
początku (...) Czemu tego nie widzisz? tego, co manifestuje się w świetle jeśli nie niesiesz w 
sobie światła Kreatora Potwierdzenie światła ludzkiej Duszy jest obecnością Duszy i to jest 
siła Duszy, a nie stan materii a manifestacja stanu materii duszy Tol ludzki mózg i fizyczność 
Manifestacja ludzkiej Duszy jako światła może powstać jedynie gdy znajdziesz własne 
dopasowanie. które cię przyciągnie a które jest centrum duszy Kreatora co więc jeszcze? więc 
jak myślisz, jak daleko odeszłaś, myślisz, że coś straciłaś Może pozycja Kreatora posiada 
własny zestaw odpowiedzialności i problemów Kreator ma inny rodzaj problemów Mr Keshe, 
ja myślę.... (...) to znaczy: jeśli chcesz poznać moje problemy, mój ból to przyjdź i bądź ze 
mną przez noc, wtedy zobaczysz Jeśli chcesz poznać problemy Kreatora chodź ze mną to ci 
pokażę Mr Keshe, ja któregoś dnia szłam i spotykałam wielu ludzi, wiele różnych rodzajów i 
tak myślałam że Bóg stworzył człowieka na własne podobieństwo dlaczego więc stworzy tyle 
różnych gatunków na własne podobieństwo? To podobieństwo, to chodzi o podobieństwo 
jego Duszy A odnośnie podobieństwa w fizyczności, to chodzi o wymiar który określam jako 
fizyczne warunki tej planety albo każdej innej planety Jeśli polecisz na planetę Zeus to 
będziesz mieć 20 nóg i 4 ręce co nie ma nic wspólnego z podobieństwem do Boga, czy 
Kreatora Jest to tylko obraz interakcji Duszy ze środowiskiem jaki napotyka i określamy to 
jako transmutację elementów lub transmutacją pól energii Zupełnie inna sprawa Mr Keshe, 
jest pytanie na youtube Tak? od Stevena Lee: mówi, że pola północne i południowe są 
wzajemnie dynamiczne Steven Lee mówi, że te magnetyczne pola północne i południowe Czy 
one są polami statycznymi, czy dynamicznymi? Czy możesz to powtórzyć? Czy te pola 
północne i południowe są polami statycznymi polami magnetycznymi, czy dynamicznymi? 
Pola nigdy nie są statyczne. Ja nigdy nie widziałem statycznego pola Myślę, że on nawiązał 
do twojego rysunku, który zrobiłeś wcześniej gdzie północ i południe wyglądają jak elementy 
statyczne bo magnes ma biegun północy i południowy Nie, ja zaznaczyłem strzałki, które 
pokazują przepływ pól A kiedy masz stały magnes to masz to co określamy jako wejście i 
wyjście Jeśli rozumiesz proces, w którym powstaje z jednej strony wejście, a z drugiej 
wyjście w stosunku do magnetyzmu i grawitacji bo oba egzystują w tej samej fazie to 
możemy mówić o przepływie pól i nie ma statycznego pole magnetycznego takie nie istnieje, 
ono jest w ciągłym procesie przepływu Czy więc ten proces jest wytwarzany przez fizyczny 
magnes? który posiada biegun północny magnetyczny w opozycji do rotującego magnesu lub 
jakiegoś rodzaju rotującego pola magnetycznego i czy musi być rotujące, czy statyczne? 
Mogą być oba rodzaje Ale muszą być przeciwne pola magnetyczne, jak rozumiem Nie, my 
nie stosujemy przeciwnych pól magnetycznych dając północ i południe bo musimy wrócić do 
wyjaśnienia magnesu z naszego punktu zrozumienia i to będzie, jak to określamy... przepływ 
magnetyzmu i jak to przestawialiśmy, jest bardzo proste Magnes ma szczególnie jeśli 



weźmiemy dynamiczny, obracający się posiada wejście i wyjście wyjście jest magnetyczne, a 
wejście grawitacyjne ale równocześnie istnieje wejście grawitacyjne i wyjście magnetyczne 
Więc jeśli popatrzysz na dynamiczną plazmę tu jest coś, czego nie widzę Więc jeśli masz 
dynamikę lub masz sferyczne reaktory plazmy to musisz zrozumieć, że jako system 
magnetyczny w tą stronę że system grawitacyjny obraca się również w tą stronę, a w drugą 
staje się magnetyczny I jest to ten sam proces, o którym mówiłem na wielu wykładach To jest 
twój magnetyzm, a to twoja grawitacja więc mamy tu cztery siły zaangażowane, a nie dwie 
Więc istnienie czterech pól sił wytwarza warunki plazmy o różnej sile na bazie której tworzą 
się różne materiały a to jest duża różnica Ale w przestrzeni kosmicznej tego nie ma są tu 
elementy tego i elementy tego ponieważ jeden nie może istnieć bez drugiego Jeden dzieli się z 
drugim Tak struktura molekularna wygląda I cały wszechświat zbudowany jest w ten sposób I 
jeśli się cofniesz do jednego z wykładów o kreacji wszechświata Ja to wyjaśniałem, bo to 
musimy zrozumieć Plazma Kreatora wymiaru egzystencji Gdy spojrzysz na wszechświaty, na 
długiej przestrzeni, tak jak to Więc wymiar wszechświata w relacji do bliskości głównego 
centrum Ponieważ jako struktura... jeśli wrócisz do wykładów, jak mówiłem, to musisz 
zrozumieć energię neutronów w każdym wszechświecie, bo nie jest taka sama Tutaj wynosi 
10K, jak mówimy, energii Tu wynosi 9K, tutaj 7K Więc po przez rozmiar wszechświata i 
jego pozycję możesz się dowiedzieć jak daleko jesteś od oryginalnej kreacji Spójrz na 
strukturę systemu słonecznego jest Słońce i teraz popatrz, co jest na granicy, takie małe a tu 
jest takie olbrzymie, które absorbuje ale nie stanowi masy, masa wewnątrz jest bardzo mała 
ale absorbuje lżejsze gazy, więc są to planety gazowe, jakby cofnięte krok do tyłu A jeśli 
przejdziemy do struktury planet, gdzie wszystko jest ukazane zobaczymy takie same rozmiary 
i wtedy zrozumiesz wygląda na bardzo mały z daleka jak cząsteczka kurzu a gdy zobaczysz 
jak staje się planetą I taki sam proces następuje tu Gdy spojrzysz na galaktyki zobaczysz aurę 
wokoło, co jest kreacją pola magnetycznego Niedługo, gdy człowiek rozpocznie podróże 
kosmiczne Aktualnie, powiedzmy, to co naukowcy nam pokazują, jest to pokazują nam 
warunki gazowe, nazywają to galaktyki i bla bla bla ale wraz z rozwojem nauki, człowiek 
zrozumie więcej i zobaczysz dziwne przedstawienie wokoło Galaktyka posiada własny 
pierścień pola magnetycznego Podobnie jak my Galaktyka jest gazowym elementem plazmy i 
aby się zbalansować na różnych poziomach, kreuje własne pierścienie Więc to jak fizycznie 
to postrzegamy w rzeczywistości nie jest tym Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do 
współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 3 godzin 9minut 50s. (MK) Dr Gatua, 
jak myślisz jaka jest całkowita liczba osób które już nauczyłeś do tej chwili? (GM) Do tej 
pory? Ymmm.... Rzecz tkwi w tym że gdy na przykład uczę jedną osobę z rodziny, wtedy on 
idzie i uczy innych i wtedy oni zadają mi pytania np. przez telefon. Więc oszacowałbym że 
około 1000. (MK) Widzieliśmy tych ludzi z pojemnikami w rękach, jaką różnicę to 
wprowadza, że podejmują się tego? Co w tym widzą? (GM) Oooo jest wielu uczniów na 
przeciw zdjęcia stopy które tam miałem, rany która leczyła się stopniowo, rany która z 
ubiegiem czasu wcześniej się nie goiła, przez długi czas. I to jest tylko jedno zdjęcie które 
pokazałem, ale wielu przybyło z takimi ranami i się wyleczyło. Niektórzy z nich przyszli z 
wysokim ciśnieniem krwi, i to się uregulowało. Niektórzy z nich przyszli skarżąc się na 
cukrzycę. W zasadzie jeden z nich zawsze nosił, cukierek w swojej kieszeni. Ale teraz nie ma 
pożytku z cukierka, bo nigdy go nie używa. Kolejny musiał mieć wstrzykiwaną insulinę przez 
21 lat, ale teraz już nie potrzebuje zastrzyków. I przyjmują tą ciekłą plazmę od 1,5 roku. 
Więc, to się rozprzestrzenia, dostaję telefony od.... (MK) Widzisz, tak sobie myślę gdy tak 
mówisz, to co musimy zrozumieć, lub nauczyciele tacy jak Ty gdy uczą, to skąd pochodzi 
cukrzyca?! I co jest jej przyczyną? Co ją powoduje? Czy jest to pozycja funkcjonowania 
trzustki? Lub czy jest to psycho-somatyczne? I..... jedną z rzeczy których musisz się nauczyć, 
wiele osób które sięga po takie rzeczy, jest to co się stanie gdy po prostu to wypijasz. Tak jak 
Ty, twoi ludzie których uczysz jak to robić. Co gdy zastosujesz to po obu stronach ciała gdzie 



jest trzustka, tak że zmieniasz warunek trzustki? Musisz znaleźć długotrwałe rozwiązanie. Nie 
zamiennik dla insuliny, tylko dlatego że to woda. Wielu ludzi którzy podąża tą ścieżką, musi 
to zrozumieć, że we wszystkich nauczaniach zdrowotnych, w nauczaniach rolniczych, musi 
istnieć zrozumienie, że to nie jest zamiennik bo jest tańszy i to tylko woda. Musi to 
wprowadzić warunek, który sprowadza ciała spowrotem do porządku. Więc, musisz przestać 
po 6 miesiącach, po roku, i zobaczyć co się stało. Czy teraz piję tą wodę na darmo teraz gdy 
wszystko się zmieniło? Lub czy robię to ponieważ, yyyyy nie biorę lekarstw, nie czuję się jak 
cukrzyk? Więc, ważne jest żeby nie znajdować zamiennika, znajdujemy kompletny proces. 
Dlatego we wszystkich umowach nazywamy to procesem. Nie nazywamy tego leczeniem czy 
uzdrawianiem. Ponieważ to jest proces, musi się zmienić. I jest to ważne, gdy uczysz, 
pozwalasz ludziom by tak jak z redukowanie tabletek, jak mówiłeś że nie używają insuliny i 
nie biorą już lekarstw i rzeczy się zagoiły. Ale co się stanie gdy przestaną tego używać po 6-
12 miesiącach? Rozwiązujemy rzeczy od ich podstaw, praca trzustki się zmieniła, praca 
emocji się zmieniła. To jest tym co jest ważne. Nie tylko zastąpienie. Jeśli wybierasz 
zastępstwo, stajesz się kolejną organizacją farmaceutyczną. I co tam zrobiłeś jest piękne. 
Myślę że jest to jeden z najmądrzejszych ruchów które wykonała Fundacja, poprzez 
poproszenie Cię byś wrócił do Keni ze Stanów Zjednoczonych i dziękuję Ci za czas który w 
to włożyłeś, troszczysz się o część tej planety i nie uczysz tylko jednego, docierasz do 
wszystkich studentów w Ugandzie i reszcie. Powinna być platforma dla nauczania w Afryce, 
sposób w jaki podążasz, gdzieś, myślę że w sposób w jaki obserwujemy sekcję nauczania, 
osoba odpowiedzialna za nauczanie tak jak on to zrobił ze swoim krajem. Spróbuj nawiązać 
kontakt z rządem, postaraj się podejść do nauczania i w radio, lokalne stacje radiowe i weź 
ludzi ze sobą, tych których używali tego, chcemy uczyć więcej. To co osiągnąłeś w Keni, 
następnym krokiem jest pójście do masowych mediów. I idź ze swoimi ludźmi, którzy tego 
używali i sprowadź to do domu. (GM) Dziękuję bardzo panie Keshe, przyglądnę się temu. 
(MK) Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za Twoją ciężką robotę. Wiem że nie jest łatwo. 
Byliśmy tam, próbując to zrobić i żeby to utrzymać to nie jest łatwe. I dziękuję Ci za 
wszystko co zrobiłeś i zwłaszcza jako przewodniczący działem rolniczym KF, sprawiasz że 
życie jest łatwiejsze dla tych którzy są na granicy i na froncie różnych rzeczy, tego samego. 
Czy jest coś jeszcze czy już kończymy? (RC) Kończy nam się czas. Jest prezentacja o 
tworzeniu wody od Frederique. Ale może możemy to przełożyć na następny tydzień jeśli 
takie jest pana życzenie. (MK) Nie, zobaczmy. Zobaczmy. (RC) Zobaczę czy.... (MK) 
Domyślam się że to kobieta. (RC) Frederique czy chcesz to zaprezentować? (FE) Tak, 
oczywiście. Hello, witam panie Keshe. (MK) Hello, witam. (FE) Jestem Frederique z Francji, 
(MK) Tak, czy chcesz podzielić swój ekran żeby to nam pokazać? (FE) Tak, proszę. (MK) 
Powinnaś nacisnąć ten zielony przycisk, na swoim... (FE) Tak, tak, wiem. Właśnie wybieram 
dobre zdjęcia. (MK) Ok. (FE) Ponieważ jestem na telefonie, więc Więc, chciałam się z wami 
podzielić moim doświadczeniem, ponieważ stworzy..... myślę że stworzyłam wodę, i 
chciałam wiedzieć czy tak rzeczywiście było czy nie. Na początku, to była pomyłka. 
Zrobiłam trochę kompresów, kompresów CO2. Zrobiłam diagram żeby to pokazać i 
wytłumaczyć. Ale jest on po francusku i zrobię go po angielsku później. Więc zrobiłam 40, 
prawie 30-40 nie pamiętam kompresów CO2, z CO2, tak. I tą samą liczbę CuO, ZnO i CH3. 
Były one dla Standing Rock, aby przynieść im Pokój. Więc, jaaaaa...... wzięłam wszystkie 
kompresy CO2 i wtedy wszystkie razem i włożyłam je do zip-locka (zamek błyskawiczny), 
każdy jeden był w takim woreczku, i wszystkie razem także były zamknięte w takim 
woreczku. Więc to było 30 lub 40 kompresów w zamkniętym szczelnie woreczku. I wtedy 
zrobiłam to samo z CH3, CuO i ZnO. Widać tutaj 4 różne, mam 4 kupki prawie 40-tu 
kompresów i wtedy położyłam wszystkie 4 stosy w kolejnym woreczku z zip-lockiem. I 
wszystkie je, dałam do pudełka. Zamykane, ciemne pudełko. I czekałam na kompresy 
nadchodzące z innych miejsc we Francji i Hiszpanii. Zajmowałam się zebraniem wszystkich 



kompresów i wysyłaniem ich tam. I... może to było 15 dni, lub 3 tygodnie gdy kolejne 
kompresy dotarły do domu, więc otworzyłam pudełko by włożyć następne kompresy w moim 
pudełku i gdy je otworzyłam zobaczyłam że jest w nim dużo wody. Wiecie to było około 1 
szklanki wody. Powiedziałam "o mój Boże, mam przeciek". I wtedy wyciągnęłam je 
wszystkie i powiesiłam je i szukałam przecieku i sprawdziłam każdy pojedynczy, po kolei i 
nie było wycieku. Więc zaczęłam myśleć że może stworzyłam wodę. Wtedy włożyłam 
kompresy do kolejnego pudełka, nie tego samego. To było kartonowe pudełko. I czekałam i 
woda wróciła. Ale jestem pewna że nie było wycieku z kompresów, ponieważ powiesiłam je i 
nie było żadnej wody na podłodze. Więc wtedy zrobiłam drugi eksperyment. To jest ten 
drugi. Zrobiłam duży, ogromny pad był dla starszej pani by położyła go pod swoimi plecami 
gdy jest w łóżku i zrobiłam mniejszy aby położyła na swojej klatce piersiowej. Zrobiłam to 
maszyną, żeby uszczelnić/zgrzać plastik. Zrolowałam je bardzo ciasno, i zostawiłam je na 
stole. Miałam zanieść je tej pani, te kompresy. I następnego ranka gdy wróciłam, woda była 
wszędzie. Więc myślałam że jest wyciek, że był wyciek, i zrobiłam to samo co za pierwszym 
razem. Powiesiłam kompresy i czekałam aż wyschną i szukałam wycieku, ale go nie było. Nie 
było już więcej wody na podłodze. I w dalszym ciągu była woda, woda plazmowa w 
kompresach. Więc, zaczęłam wierzyć, że wykreowałam wodę po raz kolejny. Wtedy zrobiłam 
trzeci eksperyment, położyłam termometr w skali Celsiusza wewnątrz, w środku kompresów, 
zrolowałam je bardzo ciasno i wtedy dwa kompresy, duży i mały włożyłam je do... nie jestem 
pewna nazwy, ale jest to coś co używasz przy gotowaniu, posiłku w piekarniku by tym razem 
woda nie wyciekła na stół, ale by została w pojemniku. I dzień później, wzięłam termometr, 
wyciągnęłam go by obserwować temperaturę, i pokazywał 23 stopnie Celsiusza. Zostawiłam 
go na stole i 1min później, temperatura wynosiła 25 stopni. Więc w środku zwiniętych 
kompresów było zimniej niż na zewnątrz w domu. Sprawdziłam, było trochę wody w moim 
pojemniku, więc sprawdziłam Ph i wynosił on 8.2. Ale to jest test chemiczny i nie widzę czy 
wartość jest większa, ponieważ test pokazuje maksymalnie 8.2. Więc może było to więcej, nie 
wiem. I mam miernik PPM (cząsteczki na milion), i pokazywał 69, a 69 jest bardzo bardzo 
czystą wodą. Więc to jest wszystko, to są moje doświadczenia którymi chciałam się podzielić 
i dowiedzieć się co o tym myślisz. Czy jest to naprawdę kreacja wody lub po prostu 
kondensacja? Lub może jest to tylko CO2 i ZnO i węgiel który zawiera się w plastiku 
transmutował coś w.... jak przetransmutowało coś w CO2 w powietrzu i wytworzyło H2O nie 
wiem... Czy teraz może mi pan powiedzieć Panie Keshe? Mierzyłaś termometrem? więc 
wiesz że była różnica temperatur Tak. Przetestowałaś CuO to jest to samo CuO i CO2 zgadza 
się ? Z cynkiem? czy możesz pokazać zdjęcie proszę? tak w tym trzecim eksperymencie było 
wymieszane z CO2 i ZNO ale w innej proporcji Tak. Więc masz transfer energii z jednego do 
drugiego. i w tym transferze który stworzyłaś znajduje się energia która jest mniej więcej jak 
to nazywamy... transferem to jest to co robią lekarze i udało ci się zatrzymać tą energię która 
jest równa wodzie. Co będzie interesujące to to umieść to w zamkniętym pojemniku aby nie 
mogła tam się dostać wilgoć z zewnątrz powtórz ten sam eksperyment ale w kompletnie 
szczelnym pojemniku/ szkle i zobacz czy wciąż tworzysz wodę. Wtedy wyeliminujemy 
kondensację nie będzie jej tam. i wtedy będziemy widzieli czy to pochodzi z transferu energii. 
Jaka jest proporcja tych dwóch łatek pomiędzy sobą. Nie liczyłam bo umieściłam mniej wody 
w mniejszym a więcej w większym więc miałam pewność że jest różnica i była większa 
silniejsza.... umieść umieść je w zamkniętym pojemniku szklanym wtedy będziesz widzieć. i 
obserwuj czy dalej produkujesz wodę. Ok tak zrobię. i wtedy wróć do nas. Myślę, że dobrym 
pomysłem byłoby zważyć łatki przed i po by zobaczyć czy zachodzi jakaś zmiana w wadze 
bo jeśli utraciły w jakiś sposób masę nawet jeśli nie wyglądają w ten sposób może to być 
dobrym pomysłem by sprawdzić że się nie zmieniają mają taką samą wagę przed i po. Ok. Ok 
dziękuję bardzo. Jak wam mówiłem każdy jest naukowcem w tej technologii Nie musimy iść 
na uniwersytet i robić doktorat I myślę, że to jest świetny eksperyment do umieszczenia w 



Plazmowym Dzienniku Naukowym jeśli tylko będzie spełniał jak sugerował Pan Keshe 
kryteria dokumentu Napisz o tym dokument podejdziemy do tego naukowo. Mamy Pana 
który niebawem do nas dołączy z Uniwersytetu myślę, że od września który został 
przydzielony szczególnie do dokumentów naukowych. Więc ludzie którzy robią 
eksperymenty mogą je ostawiać i opisywać naukowo może to być zrobione będą prowadzeni 
jak wykonać profesjonalną prezentację ale bez przeglądu partnerskiego i to jest coś co 
ustawiliśmy i co robimy w tym momencie. Dlatego jest Dziennik Plazmowy by rozszerzyć 
rzeczy jak te i to jest ważne. Niektórzy lekarze robią to samo przygotowują dokumenty do 
publikacji. I musimy to tak ustawić stopniowo. Jeśli na to spojrzycie ustawiamy fundamenty 
wiedzy dla edukacji na przyszłość nie tylko nauczanie, testy laboratoryjne dane, świadectwa 
to wszystko wchodzi w skład tego ale musimy się zorganizować. Organizacja tych świadectw 
jest w tym momencie największym bólem głowy z tego co widzę w Fundacji. Znajdują się 
wszędzie tysiące świadectw które nie mogą być zignorowane ale ponieważ są wszędzie to się 
nie liczą potrzebujemy kogoś kto miejmy nadzieję w nadchodzącym czasie z nowymi ludźmi 
którzy będą przychodzić by sprowadzili to do jednego miejsca. Dziękuję bardzo to 
fantastyczne te małe obserwacje to różnica pomiędzy nowymi naukowcami i tymi którzy 
płacą miliony aby robić cokolwiek by obserwować i po prostu zmyślać. To jest tam to piękne 
bo szczerość tam jest wytłumaczyłaś co zrobiłaś i co to jest jak to widziałaś i jak 
obserwowałaś różne rzeczy i buduj na tym. Chciał bym przypomnieć ludziom, że świadectwa 
spotkanie międzynarodowych świadectw które ma miejsce każdego miesiąca nadchodzi i 
myślę, że będzie 12 sierpnia. Czy mogę cie o coś zapytać?... omówić swoje eksperymenty. 13 
sierpnia. 13 ok. To będzie poniedziałek. Czy mogę zadać wam pytanie, ludziom którzy 
zaangażowani są w te spotkania? Dlaczego nie robicie tych spotkań jako część dziennika? aby 
ludzie to spisali co zrobili na papierze, żeby później wprowadzić to jako proces do dziennika 
w sposób w jaki to zrobił jak precyzyjnie to wyjaśnił wszystko co związane z udarem mózgu, 
co wyjaśnił ze śpiączką oni mogą wyciągać z tego ludzi. Dokument Giovanniego ma być 
opublikowany przez dziennik jako pismo naukowe jako praca naukowa, tam jest wszystko. 
Musi zostać zorganizowane właściwie nie tylko jako prezentacja wiecie naukowcy wykonują 
pracę badawczą potem udają się na konferencje i ją prezentują Giovanni zaprezentował to 
jako część podczas prezentacji dotyczącej technologii kosmicznej w tych dwóch dniach więc 
teraz opublikuje to jako dokument matka czy ojciec to napisali nie ważne mieli dziecko w 
śpiączce naśladowali to to jest piękne w jaki sposób Giovanni to zrobił. I to była prezentacja, 
to musi być przerobione na dokument nie jako materiał do telewizji ale pokazać to w sposób 
ja Giovanni to pokazał i jak to tłumaczył i dodać do tego film. Więc Giovanni będzie musiał 
to zrobić i opublikować to w jakiś sposób to zostanie opublikowane w Dzienniku Plazmowym 
Nie tylko link jest opublikowany w Dzienniku nieczytelne ludzie muszą publikować te 
dokumenty gdzieś indziej niż tylko KF. bo to powinno być powiązane pewne eksperymenty i 
to co ludzie robią bezpośrednio z Fundacją. To jest dziennik To jest dziennik lecz gdy 
wchodzisz na dziennik wysyłasz link od czegokolwiek co napisałeś o swoim eksperymencie 
w Dzienniku my umieszczamy link również może jakieś zdjęcie lub opis albo coś lecz ludzie 
powinni publikować swoje eksperymenty gdzieś indziej niż tylko KF. i wtedy udostępnić nam 
linka i krótki opis o co chodzi ... jako separacja nieczytelne co czyni to trochę dziwnym bo 
czyni ludzi odpowiedzialnymi za publikowanie tego gdzieś i czyni to bardziej 
skomplikowanym bo to jest jeszcze jeden krok który muszą zrobić bo to nam zaprezentować i 
wysłać nam informację przez nasze forum. było by lepiej gdybyśmy mieli to mniej 
skomplikowane myślę że właśnie nad tym pracowano Może forum byłoby prostsze by spełnić 
.... kryteria które musimy mieć itd nie wiem może znajdziemy lepszy sposób by to 
zorganizować. Ok dziękuję bardzo. Czy jest coś jeszcze? Jakiekolwiek pytania gdzieś? Wiem 
że Verni odpowiada na pytania w tle Tak było jedno pytanie na które moglibyśmy 
odpowiedzieć. Pytanie dotyczyło Jalala i kształtowania pojemnika i nieczytelne pyta na Q&A 



Więcej kształtów i kolorów pojawi się tam gdy wciąż są tam aminokwasy jeśli byłoby tam 
jakieś zanieczyszczenie jakaś pleśń wytworzyły by powłokę transferową by żywić się tak 
samo jak grzyby robią z włosem. czy istnieje jakieś zagrożenie w rozwijaniu pleśni są bardzo 
ciekawe w obserwacji Nie bardzo, patrzyłem na to wiele razy, to początek punkt kotwiczący i 
to czego się od nich nauczymy na przyszłość to się liczy myślę, że gdy zaczniemy głębsze 
nauczania i zrozumienie wiele z tych rzeczy będzie podjęta do zrobienia i będzie promowana 
do przestudiowania. Ok Bardzo dobrze Panie Keshe myślę że.... Dziękuję bardzo omówiliśmy 
dużo do zrozumienia dzisiaj? Tak ale jest ok. Uczymy za darmo a zrozumienie jest zależne od 
słuchacza i tego co może z tym zrobić i co może być promowane cała struktura jest po to by 
utrzymać pływający system abyśmy mogli opracować znaczącą międzynarodową strukturę 
jako jeden naród i naciskamy w tym kierunku zmierzamy w tą stronę rozszerzamy ją w tą 
stronę i gdzieś po drodze prędzej czy później ta blokada która pojawiła się na całym świecie 
przeciwko KF otworzy się to bardzo dziwne mamy tak wielu wspierających ale nikt nie może 
o tym mówić więc rozumiecie że jest większa siła która za tym stoi która chce utrzymać nas 
w porcie, byśmy nie nie wywrócili wózka z jabłkami ale na tak wiele sposobów jabłka są 
zjedzone a wózek jest pusty więc potrząsanie nim nie robi wielkiej różnicy zjedliście jabłko 
wiedzy technologii plazmowej więc jak uczycie jak idziecie naprzód i my ją rozwijamy to co 
widzimy przechodzi przez technologię kosmiczną zmieni wiele rzeczy i przejdzie do 
następnych kroków Kluczem przebicia się tej technologii nie jest energia czy rolnictwo czy 
zdrowie tylko kosmos. który daje wiele wolności i to jest miejsce gdzie jest wkładane 
większość wysiłków i miejmy nadzieję z tego co widzimy jeśli wszystko pójdzie poprawnie i 
nic się nie stanie testy które prowadzimy w tym czasie powinny zacząć pokazywać wyniki. 
To było bardzo dziwne jak powiedziałem gdy zobaczyłem pierwszą dużą ilość dymu, bo to 
daje wskazanie że energia się konwertuje a konwersja energii jest dla nas bardzo ważna by to 
zrobić wytworzyć i utrzymać i wytworzyć uniesienie i ruch i resztę. Dziękuję bardzo za 
dzisiaj i miejmy nadzieję spotkamy się ponownie na 233 wykładzie i zobaczymy jak daleko to 
rozszerzyliśmy nieczytelne Dziękuję bardzo za wszystko co zostało zrobione w tle wszystkim 
ludziom. A dziś to kolejny dzień zdobywania wiedzy i mam nadzieję że zyskamy tyle, że 
niebawem zaczniemy latać w arizonie dziękuję bardzo i do zobaczenia Dziękujemy bardzo 
Panie Keshe Dał nam pan kawałek wiedzy dzisiaj i na pewno John ma wystarczająco dużo 
ognia by iść dalej przez jakiś czas. Ok. Kończymy na dzisiaj był to 232 warsztat 
poszukiwaczy wiedzy czwartek 12 lipca 2018 i myślę że Flint ma tutaj coś czym chce nas 
stąd zabrać Dziękuję wszystkim za udział Do zobaczenia za tydzień. Koniec tłumaczenia. 
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


