
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
16min 43sec. Witam wszystkich na 243 Warsztatach Poszukiwaczy Wiedzy we czwartek, 27 
września 2018 r. I po raz kolejny dołączy do nas Pan Keshe z Instytutu Kosmicznego 
Fundacji Keshe, na dzisiejsze nauczanie, i odsłoni informacje z Fundacji Keshe myślę że dziś, 
będzie bardzo interesujący, warsztat dla wszystkich, i jestem pewien, że Pan Keshe pragnie 
zacząć. Więc Panie Keshe, jesteś tam? (MK) Tak dzień dobry, jak zawsze, gdziekolwiek, 
kiedykolwiek słuchasz tej serii nauk poszukiwaczy wiedzy i w pewnym sensie zrozumienia 
nowej wiedzy kosmosu. Jako część naszego nauczania, jak zawsze mówiliśmy, jako że 
przygotowujemy się bardziej i bardziej, aby móc zrozumieć i pracować w ramach parametrów 
pracy Wszechświata, dochodzimy do zrozumienia, że jednym z głównych dzieł uniwersalnej 
energii, jest jak te energie oddziałują z nami, z naszym ciałem, ze strukturą naszego ciała, Czy 
dostalibyśmy to, co nazywamy infekcją gardła lub infekcją części i narządów ciała lub raka 
niektórych elementów, czy dostalibyśmy je w kosmosie? Czy dostalibyśmy je, gdy 
podróżujemy w kosmosie poprzez siłę naszej Duszy, czy nasza Dusza natknie się na pola, 
które są na jej poziomie siły i zacznie z nimi oddziaływać i w jakiś sposób wpłynie to na jej 
funkcjonowanie. To wszystko możliwe, to nie jest coś urojone, nie mamy, jak widzieliśmy, 
jak kiedy dane siły promieniowania oddziałując z ciałem człowieka, to zmienia zachowanie 
pewnych komórek, nie zapomnijcie, że ciało, fizyczność jest stworzone z Emocji Duszy w 
sobie, w taki czy inny sposób. Więc dojdziemy do zrozumienia, że nawet nasza Dusza jest i 
może być podatna na pola, które mogą się do niej przyłączać w zależności od siły. W ludzkim 
ciele mówimy o DNA i RNA. Mówimy o co nazywamy strukturą fizyczną, strukturą Duszy i 
strukturą pamięci. W tak wielu przypadkach, jak rozwijamy naszą wiedzę, i wchodzimy w 
wymiar Wszechświata, dochodzimy do zrozumienia, że jednym z największych zagrożeń dla 
życia człowieka, w jakimkolwiek wymiarze, czy to w fizycznym wymiarze, lub w wymiarze 
Duszy, jest interakcja z polami Wszechświata. I tymi, które będą pasować lub będą 
równoległe lub będą w stanie oddziaływać z naszym fizycznym wymiarem. W wielu 
przypadkach, nigdy nie myśleliśmy o tych rzeczach, bo dla nas te pola są daleko, nie istnieją. 
Byliśmy w kokonie tego, co nazywamy stan atmosferyczny tej planety. Pomógł nam 
wchłaniać większości promieniowania przenosząc niektóre z nich z powrotem w kosmos, ale 
gdy już znajdziemy się w tym kosmosie i natrafiamy na takie pola, które są silniejsze niż na 
przykład, gdy wchodzimy w kierunku centrum galaktyk, gdy wchodzimy w centralną linię 
Wszechświata, tak jak my, jak ludzie coraz bardziej zbliżamy się do centrum tego, co 
nazywamy, układem słonecznym. Różne siły pól jakie mierzymy, jak już mówiliśmy o 
Teslach 120 129 i innych w zeszłym tygodniu, to wszystko, po to aby dowiedzieć się więcej o 
nas i zobaczyć jak te pola wpływają na nas. Jak widzimy je? Jak możemy je pokonać? Tak jak 
powiedziałem w wielu moich naukach w przeszłości, człowiek w kosmosie nie umiera często 
od tego, co nazywamy bakterie i infekcje. Ale człowiek umiera od wirusów, pakietów 
energetycznych. Pakietów energetycznych, które mają siłę DNA ciała człowieka, i w tym 
procesie będą oddziaływać z człowiekiem. Pakiety energii, które mają siłę Duszy Człowieka, 
i w tym procesie oddziałują z DNA Duszy Człowieka, tak, że w pewnym sensie, stają się jak 
pijawką na pijawce, staje się pijawką na całej strukturze. Nie mają cech fizycznych, nie mają 
fizycznej istoty, ale mają siłę pól grawitacyjno magnetycznych w części ich składu, która 
pasuje do jednego z fragmentów aminokwasu człowieka, lub elementów, które są połączone z 
nim, będąc żelazem we krwi, będąc miedzią w mięśniach, będąc aminokwasami w sobie, 
będąc, mając siłę pól węgla, więc one się łączą i kiedy się złączą, ponieważ nie mają 
fizycznego wymiaru, niosą ogromną ilość energii, ponieważ są wytwarzane w ten sposób, one 
nie mają marnotrawstwa swojej fizyczności. W tym procesie, co widzieliśmy staliśmy się i 
nazywamy je wirusami. Wirus w technologii plazmowej jest pakiet energii, którego ludzkość 
musi zrozumieć, ludzkość musi sobie uświadomić. Na wiele sposobów nie poradziliśmy sobie 
z prostymi wirusami tej planety, te pakiety energetyczne, które nie mają fizycznego wymiaru 



tego, co nazywamy aminokwasem, ale niosą energię aminokwasu. Wielu z was to rozumie, 
ponieważ nie jest to dla was teoria, umieściliście pomarańcze i przenieśliście energię 
pomarańczy i smak pomarańczy do kubka. Nie było potrzeby dla fizyczności pomarańczy, ale 
kiedy ty piliście wodę, czuliście smak, więc oznacza to transfer energii. To oznacza 
potwierdzenie przez strukturę Plazmy, potwierdzenie poprzez może aminokwas pomarańczy, 
wodór w nim jest równy wodorowi w wodzie z kubka zgodnie z mieszaniną GANSów, które 
wprowadziłeś. To jest ważne i człowiek musi zacząć to analizować. Może postawiliśmy 
pierwsze kroki w tej zabawie, jesteśmy, my wiemy, że na tak wiele sposobów nie udało nam 
się znaleźć, jak sobie z nimi radzić. Gdy zostaniemy dotknięci przez wirusy na tej planecie, 
przechodzimy przez masakrę i panikę ponieważ nie wiemy, co mamy zrobić. Masz HIV, 
masz Ebolę... (RC) Hello Panie Keshe, nadal tam jesteś? Czy to moje połączenie, czy to jest 
Pana Keshe tak myślę. że tak myślę, (F) Tak myślę, że wypadł. (RC) Kontynuuj (E) 
Poczekamy aż Pan Keshe ponownie się połączy. (RC) Myślę, że po prostu wyskoczył. Dobra, 
zostańcie z nami przez kilka minut dopóki Pan Keshe się nie połączy. I może ktoś przypomni 
sobie kilka ostatnich słów które powiedział, teraz gdy czekamy. Tak powiedział, że jak masz 
HIV. (MK) Tak, jestem z powrotem, czy mnie słyszysz? (RC) Tak, mówiłeś o HIV, kiedy się 
rozłączyliśmy. (MK)Jestem tutaj, tak i właśnie zobaczyłem, kiedy to zgasło widzę to na moim 
monitorze, i pilnuję. Więc wirus, jak HIV, którego nienawidzi ludzkości, panikujemy przy 
nim. Widzimy, różne grypy pochodzące od ptaków ze świń, kombinacji zwierząt, nie mamy 
rozwiązania dla nich, rządy, narody odgradzają się, i patrzą na kogo trafi. Jeśli mamy infekcję 
choroby przez bakterie lub cokolwiek, od razu mamy tabletki, mamy zastrzyki, robimy coś, 
ale przy wirusach trzymamy się z dala i idziesz do lekarza, on mówi nic nie mogę zrobić, 
zobaczymy co się stanie. Teraz rozumiemy wirusy to pakiety energii, które w pewien sposób 
łączą się ze strukturą fizyczności stanu materii ciała lub tego, co nazywamy, stanem GANSu 
ciała człowieka. I w trakcie tego procesu, uczymy się coraz więcej, i w procesie, widzimy 
coraz więcej i więcej i człowiek w kosmosie, straci i będzie miał więcej problemów z tego 
rodzaju pakietami energetycznymi, niż z czymkolwiek innym. Ponieważ gdy podróżujemy z 
wysoką prędkością poprzez Wszechświat będziemy dotykani, coraz więcej i więcej. Nasze 
własne statki kosmiczne w interakcji z różnymi siłami pól Wszechświata, w taki sposób, w 
jaki Ziemia z interakcją Słońca tworzy różne światła, stworzy różne pakiety 
energetyczne,gdzie niektóre z nich, są i mogą być, w sile aminokwasu lub sile aminokwasu 
Duszy Człowieka w kierunku Plazmy, więc co robimy? Jak możemy sobie poradzić z 
wirusami? Lub jak to nazywamy ich pakietami energetycznymi? W jaki sposób zrozumiemy 
je bardziej? Jak szacujemy? Jak je mierzymy? Powiedzmy, że to jest siła tego i to jest to, co 
muszę zrobić. Gdy chodzi o wirusy, to wróćmy do tego, co nazywamy, pakietem 
energetycznym, jest to dynamiczny pakiet energetyczny. Jak pamiętacie, istnieje bardzo 
prosty sposób by radzić sobie z tymi pakietami energetycznymi, Nauczono nas, wiemy, 
robiliśmy to wcześniej. Więc dla obecnego świata nauki, wirusy są zagrożeniem, nie ma 
rozwiązania, dla naukowców KF wirusy są jak cokolwiek innego. Każdy wirus każda 
jednostka, jakkolwiek ją nazwiesz która ma... to dynamiczna Plazma, ma... ponieważ właśnie 
straciliśmy kilka słów Hallo? (RC) Straciliśmy ostatnie zdanie, więc jeśli możesz. (MK) Więc 
co się dzieje? każdy wirus, ma wymiar dynamicznej Plazmy. Jest pakietem energetycznym i 
ma jej strukturę w sobie, Plazmą zwykle, jej strukturę, co nazywamy CO2 lub cokolwiek, jest 
tym samym jak Plazma wirusa. Ma pojemność siły, musimy ustalić, jaka jest ta siła wirusa. 
Nie ma żadnej różnicy, więc w pewnym sensie, jeśli możemy zmierzyć tą siłę, rozwijamy 
technologie, dzięki której można zmierzyć jego siłę, wszystko, co musimy zrobić, musimy 
opracować system, który działa odwrotnie grawitacyjny do magnetycznego, aby go 
wyczerpać, w celu zmniejszenia jego siły lub jednego z czynników siły w nim która, 
powiedzmy na przykład, dopasowuje siłę wodoru w aminokwasie, teraz nie ma (siły), 
widzimy, że natychmiastowo możemy usunąć wszelkie wirusy. Piękno technologii 



Plazmowej, którą rozwijamy, jest stworzona bezpośrednio dla wirusów. To jest jeden z 
powodów, dla którego przedstawiliśmy całą technologię od Plazmy poprzez GASNsy, aby 
służyły jako narzędzie technologii kosmicznej, dla głębokich podróży kosmicznych. To 
pozwala człowiekowi uczyć się w czasie wszystkiego, co nazywają różnymi siłami 
zastosowania, co do czego. Jeśli świat medycyny, a szczególnie poszukiwacze wiedzy, którzy 
są na tym polu, zaczną pracować nad tym wzorcem, rozumiejąc to, nie powinno być żadnego 
problemu dla żadnego z was by poradzić sobie z każdym rodzajem infekcji wirusowej. Nie 
ma znaczenia, co to jest, musimy znaleźć sposób, w jaki podróżuje musimy znaleźć gdzie się 
zagnieżdża, musimy znaleźć co jest jego siłą grawitacyjną i magnetyczną, oraz w ciele 
człowieka, kiedy masz wirusy, które przyłączają się same do jednego z tych aminokwasów, 
wtedy możesz użyć dowolnego z GANSów, który jest obecny w jego pozycji. Niektóre 
wirusy mają inną siłę. Musimy spojrzeć w elementy Wszechświata, a nie elementy planety, 
aby zrozumieć ich siłę. Człowiek widział tylko efekt... ...działania magnetycznych 
grawitacyjnych pól, teraz ile mamy pierwiastków, tablicy okresowej, przemnóż je przez 
miliony. Po prostu potrzebujesz warunku, aby przejawił się w stanie materii samemu. 
spowodowany jest ma połączenie z jego aminokwasem. Jeśli masz Duszę aminokwasu pana 
COHNen, który został stworzony na ziemi,... (MK) Hello Panie Keshe, trochę nam wypada. 
Może zaraz wróci z powrotem. (MK) Czy słyszysz mnie? (RC) Słyszymy cię teraz Panie 
Keshe. (MK) OK przepraszam za to, po prostu za duży ruch. (F) Więc ostatnie zdanie 
słyszeliśmy - jeśli masz Duszę COHN, która została tu stworzona na ziemi, a potem pana 
wyrzuciło (MK) Tak, nie ma problemu, jeśli masz Duszę COHN, która jest stworzona na tej 
planecie, i wkraczasz w inny wymiar i chcesz się zamanifestować, ale na tej planecie, 
struktura nie pozwala ci się zamanifestować, ale ma związek z jednym z aminokwasów Duszy 
Człowieka, i chcesz się zamanifestować jako byt na tej planecie, Ta siła może być wirusem 
dla ciebie, może być wirusem dla Duszy Człowieka. Lub gdy przejawisz się w tym wymiarze, 
w tej fizyczności, staniesz się, lub uzyskujesz dostęp do swojej Duszy, do swojego ciała, aby 
dostarczyć do niego wirusy, co oznacza, że zmienia charakterystykę, zmienia się jego energia. 
Na tak wiele sposobów, jeśli spojrzymy i zmienimy nazwę wirusa na pakiety energetyczne, 
grawitacyjno magnetycznych pól, ze strukturą, ale bez fizyczności, powiedzmy, w łatwy 
sposób możemy zrozumieć, powiedzmy, ponieważ widzimy ciało, które nazywamy obcym, 
więc w podobny sposób wirusowi nie udało się zamanifestować się w fizyczności, ale ma 
wymiar Duszy, który ma energię i wymiar. Wtedy możemy sobie z tym poradzić, wtedy 
możemy to zrozumieć, wtedy możemy stworzyć inny system, który się dopasuje, że może 
opróżnić system lub dodać do systemu, który przekracza poziom poprzez przyłączenie do 
niego. W dzisiejszym świecie nauki człowieka, Największym dylematem jest to, że wirusy są 
tak złe, że po prostu je ignorują, nie mamy żadnego rozwiązania na nie. Wchodzisz z infekcją 
wirusową do gabinetu lekarza, który ci mówi: "Przepraszam kochanie, masz wirusa, na 
którego nie mam lekarstwa." "Jeśli to była infekcja lub bakterie, podał bym ci coś." "To jest 
wirus musisz czekać, aż wyjdzie z twojego ciała." Więc jeśli wirus, czekasz, może wyjdzie z 
twojego ciała, lub przejdzie przez swój cykl oznacza to, że ma on poziom energii, musisz 
czekać aż ten poziom energii się zużyje, w pozostałych komórkach ciała człowieka, poprzez 
dzielenie się i przez dodanie do innych, nie oznacza, że zniknął, oznacza to, że teraz 
rozprzestrzeniła się jego energia, ale nie ma takiego efektu. To nie znaczy, że go tam nie 
będzie, ale jednocześnie, jeśli pozostanie uśpionym, i kolejna energia w pobliżu jego 
nadejdzie, znów się pojawi, pokaże się znowu, ponieważ teraz pochłonął więcej energii dla 
siebie, mnoży się w różnicy pakietów energetycznych. dzieli się ale wciąż istnieje, ponieważ 
ma połączenie do, powiedzmy aminokwasu lub w soli lub czegoś, co pozostaje na tym 
poziomie. Widzieliśmy to z Ebolą. Kiedy Ebola uderzył w Afrykę jakieś dwa, trzy lata temu. 
bardzo szybko będziemy mieli naukowców z Sierra Leone na naszych panelach możesz z 
nimi porozmawiać mogą powiedzieć ci bezpośrednio, kiedy daliśmy im klucz do pokonać 



wirusa Ebola, od razu ustawili system, wyprodukowali, to co było im powiedziane ustawili w 
laboratorium i natychmiast wirus zginął. Próbowali tego na ludziach, ponieważ wirus bardzo 
mocno uderzył w Sierra Leone. i działał, w ciągu kilku minut ludzie z Ebola, wracali do 
zdrowia. Ponieważ to, co zrobiliśmy, wprowadziliśmy do ich organizmu kolejną sferę zwaną 
GANSem, i wyczerpaliśmy energię. Co naukowcy zrobili, byli dumni, że znaleźli rozwiązanie 
dla wirusa Ebola. Poinformowali, jako że byli naukowcami z uniwersytetu, rząd, poszli do 
prezydenckiego pałacu pokazać ich system i co się stało? Wow! Pomagamy ludziom, będąc w 
Ameryce z danego uniwersytetu, można przeczytać w Internecie, mówili że nie można 
pokazać, że jest to niemożliwe, tego nie można pokazać. Afrykanie nie są to inteligentni, aby 
znaleźć lekarstwo, lub proces, lub cokolwiek innego dla takiej choroby to jest ponad twoje 
zrozumienie, naukowcy wybrali zrozumienie technologii zabrali ją do Ameryki trzy miesiące 
później opublikowali artykuł. Dokładnie taki, co naukowcy w Sierra Leone, w sekcji KF 
opracowali i opanowali. Naukowcy powiedzieli, że to nic, powiedzieli do nich, jeśli zrobicie 
jeśli wrócicie, stracicie swoją pozycję na uniwersytecie, będziecie skończeni. Wrócili, nic nie 
powiedzieli, a uniwersytet zaczął produkować i pomagać narodowi. Ponieważ było to takie 
łatwe, że mogli zrobić to ponownie, ponieważ rozumieli koncepcję, zrozumieli proces. Tutaj 
jest tak samo. Widziałem ich mowę i prezentację na spotkaniu Rady Uniwersalnej, we 
wtorek, gdzie zaczynali mówić o malarii durowej i wszystkim innym, jakimkolwiek wirusie, 
teraz mamy wiedzę, wyjaśniłem im, że nie możesz szczegółowo opisać jakich materiałów i 
czego używasz, ponieważ nie jesteśmy lekarzami, ale możemy otworzyć wiedzę, że istnieje 
proces, dzięki któremu można to zrobić. I częścią dzisiejszego nauczania jest to, że otwieramy 
szereg tematów na tym poziomie. Czy pozycje wirusów, takich jak HIV, teraz możemy sobie 
z nim poradzić z nową wiedzą? Zostało przetestowane i niektóre wyniki są bardzo 
pozytywne. Teraz dochodzimy do jednego z największych obłędów dla ludzkiej rasy. Teraz 
rozumiemy jak wirusy działają, rozumiemy sposób działania i miejsca ich gniazdowania, i to 
jak działają, jednym z największych zagrożeń dla ludzkiej rasy jest opryszczka. Opryszczka 
stała się wirusem, dla którego nigdy nie mieliśmy rozwiązania, jest pakietem energetycznym, 
który może przetrwać w środkowych warstwach skóry człowieka. Czasami przechodzi do 3 
warstwy, ale zwykle wewnętrzną warstwę czasami, ale przez większość czasu operuje 
poprzez tunel zewnętrznej warstwy skóry i wewnętrznej warstwy skóry, ponieważ możesz 
podróżować przez nie, To jest wirus, potrzebuje ochrony pola magnetycznego. Jeśli spojrzysz 
na to, to jest, jak to działa. Jeśli to jest górna warstwa i to jest dolna warstwa, ma... teraz gdy 
wiemy, że skóra człowieka jest zrobiona z warstw GANSów, a dół jest taki sam, teraz 
podróżuje w polu magnetycznym warstwy środkowej. Jeśli rozmawiasz z wieloma 
naukowcami, którzy pracują nad opryszczką, dadzą ci tę wiedzę. Więc to, co postanowiłem 
dziś zrobić, to otworzyć nowy rozdział w nauce o opryszczce. Nową wiedzę, nowe 
zrozumienie, zostanie opublikowane w KF Plasma Times po stronie naukowej, i stanie się 
podstawą dla przyszłości i dla większości naukowców z Keshe, którzy ją rozwiną. W artykule 
opublikuję szczegóły, ponieważ będzie to praca naukowa. W pracy naukowej możesz podać 
proporcję tego, co zrobiłeś, czego użyłeś. Pytałem zespół KF i nowych naukowców, których 
sprowadziliśmy, aby zobaczyć publikacje artykułów naukowych by postarali się żeby ten 
artykuł został opublikowany w przyszłym miesiącu lub w listopadzie. Ale to się zmieni, 
musisz zrozumieć, jak złe są opryszczki. Statystycznie w samej Ameryce... (RC) Hallo Panie 
Keshe? słyszeliśmy... (MK) Słyszycie mnie? (RC) Słyszeliśmy 'w samej Ameryce', (MK) tak, 
tak, (RC) Jeśli chciałeś spojrzeć na to. (MK) Tak, robię tylko jedną sekundę, muszę wejść... 
Statystycznie to, co widzimy, jest bardzo szokujące, Tu jest napisane, że na całym świecie 
mamy dwa typy opryszczki, które omówimy później. 3.7 miliarda ludzi na całym świecie 
nosi, poniżej wieku 50 lat, czyli 67 % populacji na świecie ma wirusa opryszczki HSV, 
pierwszy typ, który zwykle pojawia się wokół ust, wokół twoich ust wiemy. Jest jeszcze inne, 
szacowanie na 417 milionów ludzi, co stanowi 11% światowej populacji w wieku od 15 do 49 



lat cierpi na HSV-2, który jest zwykle genetyczny i pojawia się w ciele. Co jest dziwne, duża 
liczba Amerykanów ponad 50 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych, ma opryszczkę na 
genitaliach. Jeden z najczystszych, najbardziej zaawansowany naród na świecie, cierpi 
masywnie z tego powodu i 85% z nich nie jest tego świadomych istnienia. Statystycznie, 42 
miliony Amerykanów nawet nie wie że mają genitaliową opryszczkę. Więc to, co widzimy, 
jest zagrożeniem, Powód, dlaczego widzimy w artykułach badawczych których jest coraz 
więcej, jest to, że ze względu na strukturę opryszczki, 85%, według niektórych prac 
badawczych, tych którzy mają opryszczkę, prowadzi to do Alzheimera po 65 roku życia. 
Mam wydrukowany ten artykuł naukowy, pobrany. Więc możemy zobaczyć, że jest jednym z 
najbardziej pluralistycznych wirusów wśród nas i jest ???, że dosłownie świat medycyny go 
odpuścił, ale z tym co dziś zamierzamy wypuścić, i świat naukowy dojdzie do zrozumienia, 
zobaczymy, na ile z nową wiedzą technologii KF, można zmienić wiele żyć. Opryszczka od 
teraz, może być odwracalna, z opryszczka teraz można sobie poradzić. Opryszczka w tym, co 
zamierzam wyjaśnić jako artykuł naukowy, jest wyjaśnieniem, jak można ustawić procesy. W 
nauczaniu, nie będę dyktować żadnych liczb, cyfr lub materiałów, ale wyjaśnię zasadę kryjącą 
się za ty czym opryszczka jest, tak jak wyjaśniłem teraz, zrozumiałeś jak przypina się do ciała 
człowieka. Teraz wyjaśnienie procesu opryszczki będzie zrozumiałe w pełni, po raz pierwszy, 
a następnie wyjaśnimy, jak się pojawia, co świat nauki nigdy nie zrozumiał. Część została 
zrobiona, część została zrozumiała, ale w całości, nigdy nie rozumieliśmy, w jaki sposób 
opryszczka dostaje się do naszego systemu, wpływa na jednego...., więcej niż jedną.... Dwoje, 
na trojga nas na tej planecie. Czy to prowadzi, poprzez Alzheimera, do śmierci, 
przedwczesnej śmierć? Czy prowadzi do innych chorób, innych warunków? Statystycznie 
widzimy w każdym narodzie, mamy ten problem, jest częścią naszej struktury, jest czymś, 
czego nigdy nie wiedzieliśmy. Nigdy nie wiedzieliśmy, że wirusy są pakietami energii ale 
mają siłę połączenia DNA, przez które mogą wejść do ciała człowieka. Czy mogę ponownie 
udostępnić ekran? Pozwól mi wyjaśnić nową wiedzę w świecie nauki człowieka, wtedy to 
otworzy wiele badań w przyszłości. Jak już wiesz Fundacja Keshe, jest wiodącą i zaczyna 
wchodzić w interakcje ze światem medycyny w inny sposób, w bardzo szybki sposób i jak 
widzimy wielu naukowców na całym świecie, słuchają i robią notatki. Sposób w jaki 
wprowadzamy inne rzeczy, zaczynają badania nad nimi. Musimy widzieć dwie rzeczy. Teraz 
wiemy, że wirus, nie ma znaczenia czym to jest, jak go nazwiemy, to pakiet energii. 
Potrzebuje samego siebie, by być przyczepionym do aminokwasu. Więc w tym procesie, gdy 
znajdzie pakiet energii, ze strukturą energii ponieważ ma DNA, może kontrolować siebie, 
może mutować, by wchłonąć więcej jest to żywa istota. Tak jak my, poszukuje pożywienia, 
aby przetrwać, szuka energii, którą może wziąć. Przywiązuje się sam do pana COHN, 
powiedzmy przecieka do wszystkich, ponieważ jest jego polem grawitacyjnych. Lub, do 
najsłabszy wodoru. Więc teraz widzimy, że potrzebuje tego połączenia, znajduje to 
połączenie. Ale jak wchodzi do ciała człowieka? Potrzebuje słabego miejsca, potrzebuje 
punktu wejścia. Jednym z punktów wejścia, jeśli możemy pokazać... To jest warga człowieka, 
'jak już wiesz jestem najgorszym rysownikiem na świecie', wtedy widzisz, co się dzieje. 
Zwykle widzimy opryszczkę w tych rejonach, wokół ust, lub na tych pozycjach. Dlaczego? W 
tym punkcie, to nie jest tym, co widzisz, to nie jest tym, co sobie wyobrażasz. Czym jest w 
rzeczywistość, jest tu luka przestrzenna, ma taki kształt. Tutaj, jest to skóra człowieka, 
zewnętrzna część. Tutaj jest wewnętrzna część, kiełbasa(pokarmowy), część oddechowa, tędy 
jemy. To są dwie różne struktury, więc to, co dzieje się tutaj, tu słaby punkt w strukturze, i 
słabym punktem w strukturze jest to. To jest jak utkany łańcuch, jest jak, tak jak widzisz w 
swoich warstwach nano, jest otwarta przestrzeń, to jest jak przyszywanie skóry do bawełny. 
Dwa różne materiały, nie można ich razem połączyć. Nie można ich złączyć, to są dwie różne 
struktury. A więc co się dzieje, jeśli ta energia tutaj, jak widzisz, ma swoją własną 
charakterystykę. Jak powiedzieliśmy w nauczaniu nauk medycznych, 3-4 lata temu, każda 



skóra ma trzy warstwy, jak wyjaśniłem nie tak dawno. Więc kiedy patrzysz na tę strukturę, to 
są to trzy warstwy jej. 1, 2 i 3. Kiedy patrzysz na to, jest tym samym, ma trzy warstwy, i te 
dwie dolne warstwy w jakiś sposób łączą się, ale trzy środkowe warstwy o tej samej 
zawartości soli, ponieważ niosą krew na poziomie jej balansu, co zrozumiecie później, że 
mają lukę przestrzenną Co to oznacza, że teraz pozwala na łączenie się, ale teraz wirus 
wchodzi w tę lukę przestrzenną, teraz ma miejsce do życia. Dlaczego widzimy to w zwykle 
rogach? Ponieważ tutaj jest luka przestrzenna, ciągle przyczepia się do jednego punktu, 
porusza się, otwiera i zamyka Widzimy że się pojawia w punktach elastyczności, ponieważ 
jest to punkt, w gdzie może wejść, a kiedy wchodzi, znajduje gniazdo, wchodzi w warstwę 
środkową i pozostaje tam. Teraz widzimy istnienie i jak i powód, dla którego widzimy ten 
pakiet energii, który jest równy pakietowi energii aminokwasu na dwóch poziomach 
wewnętrznym i zewnętrznym staje się gniazdem dla wirusa. Ponieważ, nie zapomnij, jest 
teraz sześć warstw, nie ma trzech warstw. Masz 3 warstwy skóry, i masz trzy warstwy 
wewnętrznej tuby. Więc w tej pozycji jest przerwa/luka. Tam się zagnieżdża, ponieważ siła 
pola odpowiada sile pola wirusa. W tej pozycji, siedząc w środkowej sekcji, wpływa na 
zawartość soli tej warstwy, zwykle po stronie skóry, ponieważ strona ust, w środku jest płyn. 
Nosisz dużo płynów, ciągle się zmieniają, więc co się dzieje, zmiana soli ze względu na 
energię powoduje powstawanie pęcherzy i spalanie soli, co widzisz jako pęcherze na skórze. 
Następnie inne infekcje zagnieżdżają się z powodu poziomu energii, i masz wszystko to, co 
nazywamy, wirusem opryszczki, nazywanym opryszczką. Więc jeśli to zrozumiemy, to 
przejdziemy do następnego kroku, dlaczego widzimy opryszczkę o określonej sile, 
pojawiającą się tylko na ustach. Teraz, jeśli opryszczka wejdzie do środka, to jest inna 
historia. Teraz warunek tutaj jest o innej kwasowość wszystkich enzymów i wszystkiego, co 
jest w ustach, musi mutować, aby stać się silniejszym, aby mógł przetrwać w tej pozycji. 
Masz przecięcie (ranę) w części wewnętrznej wchodzi w szczelinę trzech warstw skóry, teraz 
staje się silniejszy. Teraz staje się tym, co nazywamy numerem dwa (HSV-2). W sile, bo 
teraz, musi dać sobie radę z cieczą wewnątrz ciała człowieka, która jest kompozytem, gdzie 
skóra była nieco inna. Ale jest duży problem z całą sprawą. Skóra, jeśli na nią spojrzysz, 
skóra człowieka jest częścią mózgu człowieka, teraz, gdy wirus dostał się do środkowej 
skóry, natychmiast wędruje do mózgu człowieka, przez środkową skórę. Ale w tym samym 
czasie, gdy druga strona, którą jest skórą wargi, jest połączona z wewnętrzną, ale działa w 
innym wymiarze, łączy się. Więc co się dzieje? Wirus poprzez środkowe warstwy skóry 
człowieka przechodzi do mózgu. Ponieważ jest zrobiony z tego samego, to ta sama 
transformacja. I kiedy przesuwa się do mózgu, siła wirusa, jeśli to jest mózg i a to jest częścią 
pamięci człowieka, ma siłę, tak, że przesiaduje w tej przestrzeni. I to jest powód, że 
nazywamy to Alzheimer, z powodu opryszczki. W pewien sposób, nakładasz na niego 
imadło. Kładziesz.... sposób w jaki pakujesz i blokujesz częstotliwość, ta opryszczka ma 
zdolność w sile, ponieważ przyszła poprzez środkową sekcję, przez membranę ciała 
człowieka, ma siłę, i ta siła wpasowuje się w siłę części pamięci mózgu i produkuje to, co 
nazywamy Alzheimer'em. Ma siłę. Gdy dorastamy, nasze funkcje w mózgu zmieniają się, i w 
danej sile, są równe totalnej blokadzie. Wiesz, że wysłałeś wiadomość a oni cię blokują, to 
właśnie robi. Teraz rozumiemy całość procesu Alzheimera, poprzez opryszczkę. Zajęło mi 
prawie 25 lat badań nad tym. Jest to jeden z największych dylematów w świecie nauki. Jeśli 
wrócisz do artykułów badawczych, które przywiozłem ze sobą z Belgii, kiedy przybyłem, 
opryszczka była częścią tego. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego tę rzecz nie da się rozwiązać, 
ale teraz możemy zrozumieć więcej, jak te badania będą dokańczane, to przyniesie wiele 
szokujących wieści dla wielu z was. Teraz, to co widzieliśmy tutaj, opryszczkę, która dostała 
się do jamy ustnej, która stała się silniejsza, ponieważ jest to silniejszy system dynamiczny, i 
zyskała energię. Sposób w jaki opryszczka z zewnątrz przeniosła się przez środkową skórę do 
mózgu człowieka, teraz gra zmienia się. To co zmienia grę, jest bardzo interesujące, ponieważ 



przez ten sam proces skóry.... To są usta człowieka, to jest twoje jelito, i do tej pory już 
zrozumiałeś, że masz jego trzy warstwy, opryszczka porusza się w dół, w środkową warstwę 
przełyku, żołądka, jelit, jelito grube i gdzie idzie? Do innego punktu, który znowu ma dwie 
fazy. Faza dynamicznego wymiaru narządów wewnętrznych i to ta sama historia, co 
przedtem. Skóra człowieka, to jest odbyt. Tak właśnie opryszczka porusza się od ust 
bezpośrednio w procesie na genitalia i jest silniejsza. Ale zdarza się to na dwa sposoby. Masz 
reprodukcję kobiety lub reprodukcję mężczyzny. Popatrz na to, po raz kolejny pojawia się w 
tym samym miejscu, to jest interfejs. W punkcie tego samego napletka prącia, masz taką samą 
pozycję, dostrajasz się do tuby, aby wejść do środka. Więc interfejs znów wkracza do 
działania. I widzimy opryszczkę, na tym co nazywamy genitaliami. Może zrobić to samo, ale 
możemy nie widzimy tego na ustach. Ale interesującą częścią w całej tej historii jest to że 
ciało człowieka, niesie ze sobą strukturę kości. Ta struktura kości, 'jeśli mogę to wyjąć', to 
twój rdzeń kręgowy, to jest twoje biodro i to reszta twoich części, to twoja głowa, i reszta 
tego. Czy to nie przypominam wam czegoś, co zrobiliście w technologii kosmicznej? 
Dziękuję bardzo! Pamiętasz kubek i pomarańczę? Przekazywanie Energi pomarańczy do 
wody w kubku? Teraz spójrz, co jest kubkiem? Kubkiem jest biodro człowieka. Do tej pory 
lekarze próbowali rozwiązać problem opryszczki, poprzez jak to nazywają w interakcji z 
kremami i wszystkim innym, on się porusza, to nie może działać. Ponieważ dzięki nowym 
badaniom, które opublikowaliśmy niedawno, rozumiemy i wspieramy to, co wyjaśniliśmy lata 
temu, że teraz biodro człowieka staje się kubkiem. Wirus, którego nazywamy opryszczką 
teraz siedzi w biodrze człowieka. To dlatego lekarze nie mogli tego rozwiązać. Oni nadal 
dotykają i robią rzeczy, ale ona wraca, ponieważ kiedy energia tego kubka osiąga punkt, 
uwalnia energię do tych samych warstw, 'wuala' masz zaostrzenie choroby. Teraz rozumiemy, 
cały proces opryszczki czy typ 1 czy 2, jest taki sam, jest tylko w innej sile. Teraz rozumiemy 
od Alzheimer'a, całą drogę aż do genitaliów, jak możemy to zrobić. Dlatego właśnie mamy 
dwa różne ich rodzaje. Ale w zasadzie jeden z nich jest silniejszy drugi słabszy. Silniejszy 
podróżuje poprzez jelita, ponieważ jest za dużo kwasów i innych rzeczy które muszą się 
usunąć i wtedy on podróżuje poprzez nie. Ale jest jedna rzecz, której świat nauki, ponownie 
nie zrozumiał. My nie... doktorzy nie zaobserwowali, że opryszczka Opryszczka pojawia się 
w różnych miejscach wewnętrznie, przy wejściach w punkcie zmian tak samo jak wargi i 
skóra (...) i żołądek inny materiał, teraz powinniśmy szukać objawów opryszczki w otworze 
żołądka, w żołądku i w jelicie cienkim, w jelicie cienkim i jelicie grubym. Więc jeśli 
patrzymy ogólnie to opryszczkę jest chorobą całości ludzkiego ciała. A to zmienia wszystko. 
Opryszczka, biorąc pod uwagę nowe zrozumienie technologii plazmy, powinna być 
wyleczalna. Powinna być możliwość cofnięcia jej. Musisz zrozumieć, że przepraszam za 
słowo "powinna" bo ostatnio gdy wyjaśniałem o raku to niektóre kraje rozpoczęły działania 
przeciw Fundacji. Że można go leczyć, możemy go odwrócić. Nie, my stosujemy bardzo 
ukierunkowane pozycjonowanie ale w naukowych publikacjach, które wydamy opiszemy to 
bardzo szczegółowo, bo to publikacja naukowa. Teraz warunek opryszczki, jeśli to rozumiesz 
dotyczy całości ludzkiego ciała i jest, może by być do uporania się. Jeśli ci, z was, którzy 
zajmują się badaniami ci z was, którzy są lekarzami, doktorami nauk, jak również inni zechcą 
zrozumieć proces, to wydamy tą publikacją. Publikacji gdy jest publikowana naukowo, musi 
być zaakceptowana taką jaka jest, bez recenzji, bo w ten sposób nadajemy moc publikacjom 
KF co określamy jako Naukową Sekcję Wydawniczą, dział publikacji poprzez ujawnianie 
najbardziej zaawansowanej wiedzy, z którą lekarze mogą pracować. Sprawię, że ten magazyn 
naukowy stanie się najbardziej prestiżowym magazynem na jaki patrzą naukowcy, gdzie nie 
ma wzajemnej oceny gdzie każdy może powiedzieć co chce robić i jak. Po raz pierwszy 
zrozumieliśmy opryszczkę jako całość procesu od początku do końca. Czemu obserwujemy 
opryszczkę w niektórych miejscach na rękach, czy nogach? Wróć do struktury i przypatrz się 
strukturze tego gdzie się to znajduje. Być może było w życiu coś co zostawiło rany, być może 



skóra została zniszczona w tym miejscu gdzie po raz kolejny powtórzenie (struktury) dwóch 
ust, słabość środkowej tkanki pojawia się i manifestuje siebie. Wystarczy że dostanie się pod i 
kilka szczelin i mamy transfer Energi. Opryszczka, na każdym poziomie nowej technologii 
plazmy jest odwracalna. Bo co robiłeś? Pamiętasz okłady/kompresy? Pamiętasz jak w prosty 
sposób omawialiśmy warunki jakie istnieją gdy masz raka, lub gdy masz w ciele kawałek 
metalu, który chcesz usunąć. Gdy masz kawałek metalu to tworzysz proporcje 4 do 1 albo 20 
do 1 kreacji pól i teraz jest to bardzo proste. Weź wyciąg z opryszki gdy powstaje stan 
zapalny. Zrób z tego gans i zastosuj w takich samych proporcjach. Nie powinno to zabrać 
więcej niż kilka dni lub tygodni aby osuszyć układ, ale nie zapomnij o biodrze. Nie zapomnij 
o ludzkim ciele i jego jelitach. Nie zapominaj o szefie na górze. Pamiętasz co ja zrobiłem i 
nasz przyjaciel wyjaśnił nam jak zdołaliśmy zmniejszyć sól w stopie Naomi? Wzięliśmy 
mocz Naomi i zrobiliśmy z niego gans, następnie okłady i to, co zwykle trwa tygodniami 
ulotniło się w przeciągu dni. I to samo dzieje się tutaj. Gdy pali się ogień to nie gasisz go 
wodą gdy jest zbyt wielki. Wtedy zapalasz różne rzeczy wokoło i ogień nie ma co spalać gdy 
tam dojdzie. Ty... Czyjś mikrofon jest otwarty... I można walczyć z wirusami dokładnie taką 
samą metodą. Możesz nawet rozwiązywać problemy genitalia, dokładnie tak samo i wtedy 
usuwasz z nich energię, że jej tam nie ma by się zapalić. Ale to, co nie jest zrozumiałe że 
opryszczka umiejscawia się w całości struktury ludzkiego ciała a nie tam, gdzie jest stan 
zapalny i gdzie ją widzimy. Spróbuję opublikować ten artykuł ze szczegółami przy 
współpracy i pomocy całe zespołu KF. Dwie trzecie ludzkości cierpi na problem, który jest, a 
nie powinien być. Kolejnym punktem jest ustalenie gdzie opryszczka się zaczęła i skąd 
pochodzi? Pochodzi w całości z ludzkiego mózgu. Jest uwalnianiem się energii z wewnętrznej 
Duszy Człowieka, która dotyka niewidzialną część pamięci ludzkiego ciała. To właśnie 
dlatego wraca tam skąd przyszła, to dlatego wpływa na część pamięci. Wyjaśnię to wam, 
żebyście w pełni zrozumieli. Wielu z was gdy śpi to ma sny. Niektóre sny są miłe a niektóre 
niezbyt przyjemne. Ale jeśli sen posiada siłę, która może zagrażać twojemu życiu Jeśli 
wspomnienie jest w sile, która może narazić życie na niebezpieczeństwo, uwięzić fizyczność, 
to tego nie chcesz pamiętać. Więc wytwarzasz siłę pola, dla zbalansowania wspomnienia 
którego nie chcesz pamiętać, ale ponieważ nie zamanifestowałeś tego, nie stało to się gdy 
byłeś obudzony, jest częścią tego, co określamy jako operacja duszy. Pojawia się transfer 
energii w tym czym nie możesz o tym mówić, a są to usta człowieka. I dlatego gdy masz 
straszny sen to tworzą się pęcherze na bokach ust i to jest początek procesu. Więc teraz 
rozumiemy całość procesu kreacji tego, co nazywamy opryszczką, pochodzącej z 
wewnętrznej struktury i dlatego wraca z powrotem tam skąd pochodzi. I właśnie dlatego, bo 
nie posiada pamięci a chce, żebyś ty zapamiętał te okropne rzeczy, cokolwiek się działo. 
Nazywamy to temperaturą snu, wiesz że czasami dostajesz od niego krosty. Więc teraz 
rozumiemy cały proces, od chwili gdy opryszczka pojawia się i nie ma znaczenia gdzie jesteś 
we wszechświecie na tej planecie, na której jesteś, to dostaniesz. Ponieważ twoja dusza jest 
tego twórcą, ale nie znalazł on fizyczności, w czasie gdy byłeś obudzony że twoje oko mogło 
to zaobserwować. Ty widzisz okiem duszy człowieka, miałeś sen że zostałeś złapany uwięzili 
cię, chcesz uciec, to takie straszne, ale budzisz się, ale brakuje energii, żeby to zapamiętać, tą 
część energii uczucia i gdzie cię to uderza? Nie możesz mówić 'woula' usta są punktem 
mowy. One są tam gdzie energia byłaby przetransferowana. Czy pamiętasz jak mówiliśmy, że 
jeśli masz problem ze swoim synem to jako mężczyzna rozwiniesz raka prostaty i jest to 
potwierdzone naukowo. To jest ten sam proces, ale tym razem opryszczka to warunek 
stworzony przez duszę człowieka, bez interakcji fizyczności, ale posiadającą wiedzę o tym 
dokąd iść, bo chcesz to pamiętać aby Ci się nie przydarzyło i wraca tam skąd pochodzi. Teraz 
rozumiemy nawet dlaczego opryszczka oddziaływuje lub nawet uszkadza stronę pamięci, 
ponieważ chcesz zapomnieć o tym strasznym wydarzeniu. Czy pamiętasz, jeśli czytałeś 
artykuł, który opublikowałem pod tytułem: 'ALS - życzenie śmierci, które się spełnia'? To jest 



kolejny proces, ale pochodzi bezpośrednio z duszy człowieka. ALS jest życzeniem poprzez 
duszę, z którym fizyczność nie może sobie poradzić. Nazywamy to rozwiązaniem umowy. 
Teraz rozumiemy całość procesu, rozumiemy nawet to, że opryszczka nie pochodzi z 
zewnątrz, jest wytworem naszej własnej duszy. Teraz gdy rozumiemy już proces kreacji i 
proces działania plazmy, jako że nasze ciało jest pojemnikiem z gansami i widzieliśmy jak 
lekarze radzili sobie z różnymi warunkami, które powstają podczas transferu energii. My 
potrzebujemy opryszczki do tego, żeby uporać się z opryszczką. Jeśli masz guzek z wapnia w 
swoim ciele, potrzebujesz wapń o różnej sile pól aby go usunąć. Dr Rodrigo to nam pokazał i 
inni lekarze też nam to pokazali i z opryszczką jest dokładnie tak samo. Teraz, rozumiejąc tą 
wiedzę, żaden wirus nie powinien być zagrożeniem dla człowieka, nawet w kosmosie. 
Rozwinąłem tą technologię dla człowieka, żeby był bezpieczny w kosmosie ale musisz 
zrozumieć jak działają wirusy, lub jak je określam, pakietami energii nie posiadających 
fizyczności, że może to uratować ci życie w kosmosie. Wszechświat jest pełen opryszczki 3, 
4, 5, 6, 7, 8 milon. W momencie gdy już umiesz chodzić wtedy możesz skakać, możesz 
tańczyć i robić cokolwiek chcesz. Teraz nauczyłem was jak chodzić. 2/3 populacji świata 
cierpi na to i nie wiadomo skąd to się bierze. Teraz wiemy, że wytworzyliśmy to sami. 
Sposób, w który stworzyliśmy poprzez nasze dusze, strukturę mięśni naszego serca naszych 
płuc, naszych jelit, teraz rozumiemy, że opryszczka jest warunkiem duszy człowieka w 
warunkach, które wyzwoliły tak olbrzymi pakiet energii z duszy człowieka, w warunku 
interakcjami z innymi duszami, że nie może znaleźć fizycznej pozycji, ale pomiędzy dwoma 
szczelinami, sól jest tak precyzyjna, że odnajduje tam swoją drogę wejścia. Więc jeśli 
posiadasz tą samą emocję i całujesz inną osobę w tą samą lukę przestrzenną pomiędzy skórą i 
wargą co nazywamy wewnętrzną rurą, przeniesiesz to do warstwy środkowej i oni to dostaną. 
Ponieważ posiadasz kopię DNA. Opryszczka w jakimkolwiek kształcie i formie, czy jest 
opryszczką wszechświata, czy jest opryszczką na planecie Zeus, teraz ty możesz sobie z nią 
poradzić. Wielu naukowców, wiele autorytetów służby zdrowia, szukają rozwiązania tego 
problemu. Teraz mamy rozwiązanie. To jest dar dla ludzkości. Jeśli ci, którzy rozumieją mogą 
to zastosować, wtedy opryszka stanie się historią z przeszłości. To jest pamięć duszy 
człowieka na ludzkiej fizyczności. Sposób w jaki wybiera kolor twoich włosów, sposób w 
jaki dusza wybiera kolor twoich oczu, dusza w trakcie interakcji w trakcie życia człowieka, 
robi to samo. Obserwujemy jej metodę transportu poprzez ludzkie ciało. Widzimy jak 
przychodzi i przyssawa się. Widzieliśmy jak sama opryszczka, jako wirusa podróżuje przez 
ludzkie ciało i krzyżujące się drogi zmian, muszą się mutować żeby mieć możliwość ruchu w 
poprzek, ponieważ strony górnych warstw łączą się, warstwy środkowe łączą się i warstwy 
dolne łączą się, więc podróżując przechodzi to przez środkową warstwę skóry z ust do..... 
(RC) Hello, Mr Keshe? Myślę, że chwilowo urwało się połączenie, ostatnie zdanie było: "z 
ust..." Czy ktoś usłyszał resztę tego znania? Myślę, że powiedział, że opryszczka 
przemieszcza się przez środkową część skóry, do ust. (FM) Tak, wtedy go przerwało. (MK) 
Hello, jestem z powrotem. (RC) Witamy panie Keshe.... (MK) Wiem gdzie przerwało, nie ma 
problemu. Więc to, co widzimy teraz jest procesem zrozumienia jak z każdym wirusem na 
świecie można sobie poradzić. Czy będzie to AIDS, czy HIV, czy Ebola, czy cokolwiek. 
Teraz gdy rozumiemy, że są to, co określamy jako energetyczne pakiety pamięci, które mogą 
mutować, i żyją. Tyją, pobierając więcej energii a gdy osiągną określony poziom wtedy 
przemieszczają się w kolejne miejsca. Więc, każdy rodzaj, każdej choroby który jest tym, co 
nazywamy... wirusem lub połączeniem połączonymi pakietami energii, jest możliwy do 
odwrócenia. To jest proces. To dlatego w Fundacji nie nazywamy tego procedurą medyczną, 
lekiem czy czymkolwiek. Ponieważ to jest proces. Teraz rozumiemy proces. Rozumiemy 
proces jego kreacji, rozumiemy proces jego transferu. Rozumiemy proces tego jak możemy 
zbalansować go na zewnątrz w ciele człowieka. Ponieważ gdy wyciągniesz z niego energię, to 
już go nie ma. To nie jest coś co można zrobić w dzień lub dwa. Ciało człowieka jest 



dynamiczne, mutuje, musisz mieć upór, musisz go zrozumieć i musisz być w stanie stworzyć 
nowe sposoby rozwoju wirusów. Ponieważ, teraz może mutować. Ty musisz być w stanie 
mutować razem z nim. Jedyny sposób w jaki możesz mutować razem z nim, gdy się pojawi, 
bierzesz jego płyn. Zbierasz jego wewnętrzną skórę, robisz z tego GANS i używasz go 
samego, przeciwko niemu samemu. by wytransferować jego energię poza ciało człowieka. 
Pierwszy raz ludzka rasa. ma odpowiedź na wszystkie wirusy które zagrażały człowiekowi. 
Czy to grypa, czy inne grypy, lub AIDS, HIV i reszta. Ale nic nie zagrażało życiu człowieka, 
bardziej niż opryszczka. Teraz wiemy, teraz rozumiemy i możemy dodać do nauki człowieka. 
Tak, że poprzez Fundację Keshe wy jako Poszukiwacze Wiedzy, lekarze czy ktokolwiek. 
Jestem pewien że wielu z was zostało nią dotkniętych. Jestem pewien że wielu z naszych 
słuchaczy, wie o nim, są jego świadomi lub nie świadomi i mają ten stan (tego wirusa). Teraz 
możecie pomóc sobie. Postaram się wypuścić publikację w tym temacie, aby została 
opublikowana. Ale poprosiłem zespół w tle aby zrobił transkrypt tego warsztatu, jako część 
publikacji naukowej która zostanie złożona. I proszę tłumaczy w tle, zróbcie transkrypt tej 
sekcji tak szybko jak to możliwe i wyślijcie do 'webmasterów' aby był gotowy do publikacji 
w tym miesiącu. Jeśli możemy uratować jednego człowieka od tego bólu trwającego całe 
życie, wtedy przysłużyliśmy się celowi dla którego tu jesteśmy. To jest częścią procesu w 
której teraz, musimy być gotowi na przestrzeń kosmiczną. Jeśli nie możemy sobie poradzić z 
takim małym wirusem, z taką słabością która powoduje spustoszenie w rasie ludzkiej, od 
czasu gdy pierwszy człowiek miał pierwszy okropny sen, poprzez duszę która nie ma 
wymiaru fizyczności, wtedy rozumiemy jego nasiono. We wtorkowym nauczaniu, 
wspomniałem 2-3 razy że jest mi wstyd będąc w ciele człowieka i dostałem zażalenia. 
Dlaczego tak mówisz? Ponieważ ciało człowieka cierpi za dużo. Przychodzimy, żyjemy, by 
cieszyć się życiem, nie przychodzimy by cierpieć. I to jest wstyd widząc to cierpienie z 
powodu działania ludzi, nie wspominając o środowisku ciała człowieka. To wstyd żeby 
cierpieć. I po co? Życie, egzystencja musi być przyjemnością w każdym jej punkcie. Nawet w 
punkcie przejścia z jednego wymiaru do drugiego. Powinniśmy celebrować życie, a nie by 
cierpieć w życiu. Wirusy staną się i zawsze były częścią naszego życia. Teraz wiemy jak 
sobie z nimi radzić. Teraz wiemy jak pozwolić naszemu ciału aby przejść przez emocję 
odwracania ich. Rozumiemy proces od A do Z, pierwszy raz w kreacji człowieka. Każdy z 
was miliony słuchaczy Fundacji Keshe wokół świata. Możecie to zrobić, możecie słuchać. 
Wiem i wielu z was wie, że Fundacje Keshe dociera do milionów ludzi na świecie. I wielu 
ludzi podejmuje działania, używają tego (wiedzy). I wiem że docieramy do wielu miejsc, 
ponieważ byłem w miejscach o których nie mogłem sobie wyobrazić. I ludzie idąc na ulicy, 
pytają się 'Czy to pan, panie Keshe?'. Więc musimy być tak dobrze znani, że ludzie słuchają, 
poprzez nas znajdują rozwiązania tak, że na ulicach, od Chin w Pekinie, do ulic we Włoszech, 
Francji i wszędzie indziej jesteśmy rozpoznawani. Jestem rozpoznawany poprzez swoją 
twarz. Zwolennicy Fundacji Keshe powinni być rozpoznawalni poprzez ich Dusze. Ucz tego. 
Jeśli mieszkasz w sąsiedztwie 100 ludzi, powinieneś zrozumieć, że 67 z nich cierpi z tego 
powodu. Jeśli mieszkasz w Stanach, powinieneś wiedzieć że około 800 tysięcy ludzi rocznie 
jest zainfekowanych tą chorobą. To jest 2000 ludzi dziennie, to jest 100 ludzi w każdej 
godzinie i prawie 2 osoby na sekundę, tylko w jednym kraju. Ponieważ są dobrzy w zbieraniu 
statystyk o tych którzy są nim zarażani. Teraz mamy rozwiązanie. Przetestuj to i dodaj do 
mojej publikacji jako testymonial/poświadczenie, ale zrozum co robisz. Następnym razem 
gdy masz ten bąbel na twarzy i mówią Ci że masz opryszczkę, weź jego kawałki weź cały 
płyn który z niego wychodzi. Zrób z niego GANS. Dodaj go do CO2 i dodaj do ZnO w 
sposób w jaki robisz swoje boxy (pudełka do GANSów). Ponieważ ma interakcję fizyczności 
połączenia elektrycznego którym jest mózg i pochodzi z emocjonalnej części mózgu 
człowieka. W mózgu nie ma mięśni. Wtedy zrozumiesz efektywność tego. Jeśli ty jako 
zwolennik Fundacji Keshe zaczniesz to robić, gdy ty cierpisz lub inni cierpią, wtedy 



zrozumiesz jak to zrobić i jak można to zrobić. I ucz tego otwarcie. Gdy wypuszczę 
publikację, mam nadzieję pracować z szefową fundacji Ellą i nowym zespołem 
publikacyjnym którzy są w tle, jeśli uda mi się w ciągu następnych paru dni, zrobimy 
pierwszą publikację, może zmodyfikujemy ją w ciągu następnych paru dni i wypuścimy 
następną. To jest prezent dla ludzkości. Mógł bym zarobić na tym milony, ale ponownie, tak 
jak to jest w Fundacji Keshe, wiedza jest darmowa. Musicie zrozumieć, nauczcie się tego i 
uczcie tego. Podobnie jak uczycie w odniesieniu do innych aspektów tej technologii. Są 
ludzie którzy chcą opublikować publikację o Malarii i innych chorobach. Wspieram was, ale 
zróbcie to jako publikację naukową, zrobiliśmy w tym kierunku wiele badań, możemy do 
niego dodać, jako zbiorowa publikacja, i musi być to zrobione w sposób taki, aby Malaria 
była odwracalna. Ja to zrobiłem. Jeśli gdzieś go zobaczę tutaj, on może wam powiedzieć. Czy 
ktoś widzi Aleksa? (A) Jestem tutaj panie Keshe. (MK) Słucham? (A) Jestem, dzień dobry. 
(MK) Cześć słońce. Aleks, czy chciałbyś nam powiedzieć co stało się z Tobą i malarią, rok 
temu? (A) Tak. Przyjechałem do Ghany, i wtedy dostałem malari. I poradził pan żebym użył 
GANSu magnezu i ZnO i gdy to zrobiłem malaria ustąpiła. (MK) Czy miałeś jakieś nawroty 
malarii, od czasu gdy przybyłeś do Ghany rok temu? (A) Nie. (MK) Czy spędzałeś cały czas 
w szpitalu gdy ją miałeś? (A) Nie. Zrozumiałem, że po wzięciu leczenia, nigdy już nie 
miałem malarii. (MK) Nie miałeś malarii od kiedy zrobiłem Ci jak to się nazywa, wodę życia. 
(A) Dokładnie. (MK) Alekz był w szpitalu, chyba 2-3 tygodnie zanim do nas przyszedł chory 
w Ghanie? (A) Tak. (MK) I wyszedłeś jako zdrowy człowiek i od tego czasu jej nie miałeś?! 
(A) Tak, nie miałem malarii od tego czasu. (MK) To jest właśnie to jakie to jest proste. 
Miałeś ataki malarii, mniej więcej, raz w miesiącu lub co parę miesięcy? (A) Co trzy 
tygodnie, co trzy tygodnie, dokładnie. Gdy brałem leki na malarię, które wiem że nie działają, 
miałem więcej efektów ubocznych niż tych od malarii. Więc po wzięciu GANSów które mi 
dałeś, po prostu zniknęła i nigdy nie wróciła. (MK) Nie miałeś już tego więcej?! To bardzo 
proste, ponieważ to jest wirus. Dziękuję bardzo, Alekz. (A) Dziękuję. (MK) To jest tak 
proste. Ponieważ rozumiemy proces, on nazywa to leczeniem, my nazywamy to procesem. 
Rozumiemy jak przychodzi, gdzie idzie i gdzie się udaje. Gdy jesteś zainfekowany malarią, 
od zwierzęcia, od muchy czy czegokolwiek. Co to robi? Gryzie ciebie. Wprowadza swój 
pakiet energetyczny w środkową warstwę, dokładnie jak opryszczka. To wszystko co robi. 
Teraz szuka nowego wymiaru, znajduje kanał aby latać i iść do mózgu i wszędzie indziej. 
Każda choroba, która dostaje się do środkowej warstwy, dochodzi do mózgu i znajduje 
kontynuację, bo w mózgu człowieka znajduje punkt replikacji - jak bicie serca. Osiąga punkt 
saturacji i gdy osiąga stan saturacji, masz atak. Ponieważ absorbuje energię podobną do niej. 
Ponieważ, nie zapominaj, ugryzienie komara niesie DNA i aminokwas który jest zrobiony z 
ciała człowieka, wystarczająco blisko. Więc łatwo mu podróżować. Wszystko co musimy 
zrobić to odwrócić pakiet energii. Ale musi to być zrobione w sposób w jaki rozumiemy cały 
proces. Kiedy pijesz ciekłą plazmę (wodę z GANSu), to nie jest tylko woda która przechodzi 
przez twoje ciało, ponieważ to jest zrozumienie obecnego człowieka, i jest nim.... Myślimy, 
gdy pijemy wodę w naszych jelitach że woda przez nie przechodzi. To wszystko czym to jest. 
I to jest woda. Ale kiedy pijesz wodę GANSową, jej plazmę, nie sam GANS, co robisz? To 
nie jest już woda, to pole Energi. Pokrywa twoją skórę, pokrywa każdą część twojego ciała. 
Ponieważ przechodzi i tworzy własną aurę, tworzy swój własny, nowy wymiar pola. To 
niesamowite jak daleko podąża. W ostatnich testach, w testach rolniczych, w Chinach, 
wiedzieliśmy niesamowite wyniki. 100-metrowe pole, umieszczając GANS po tej stronie, 
możemy go wykryć, rozkład pola jest taki. 50 metrów od niego ciągle obserwujemy efekt 
pola. 75 metrów ciągle widzimy efekt pola. To dowodzi nam, że materiały jakimi są GANSy 
mają sferyczny kształt. Jeśli umieścisz go tutaj, pokrywa tyle. Ponieważ mieliśmy możliwość, 
w ciągu 4-tygodniowego testu aby zobaczyć jakie jest i ma ten kształt. To nie jest tak, że czy 
podlejesz go, gdy nie podlejesz pola obok, dostajesz coś takiego. Więc gdy dochodzimy do 



nowej technologii kosmicznej, teraz gdy zabieramy człowieka, musimy rozwiązać wszystkie 
problemy człowieka. To co nazywamy, RNA, bez DNA, pakiety energii w zasadzie mają 
DNA samych siebie ale to jest pakiet energii który utrzymuje kształt ale ma pamięć samego 
siebie jako pola. Więc teraz masz to i jedną z jego sił, jeśli pamiętasz, jeśli spojrzysz, 
zrozumiesz to bardzo łatwo, jako Poszukiwacz Wiedzy. Kiedy masz CO2, to wszystko jest tą 
samą plazmą. Nie widzisz dwóch różnych plazm, dwóch różnych materiałów. Jeśli w stanie 
materii, jeśli masz Tlen i masz Węgiel. Widzisz dwa, możesz je odseparować. W plazmie nie 
możemy ich oddzielić. To jest jedna plazma, ale nosimy dwie siły: O i C. Gdy wszystkie 
siedzą tutaj, Węgiel jest tutaj, w niższej sile. Ale wszystkie są na tej samej strukturze. Gdzie 
w wiązaniu chemicznym jest tym. Jeśli to zrozumiałeś, rozwiązywanie problemu wirusów we 
Wszechświecie powinno się stać znowu dziecinną zabawą. Musimy zrozumieć całość 
procesu. Jakieś pytania? (RC) Dziękuje Panie Keshe, mieliśmy tu Rui, miał podniesioną rękę 
już od jakiegoś czasu, może John, jeśli chcesz iść dalej, ale Rui jest... (RP) Cześć, dzień dobry 
tu Rui mówi Nie wiem, czy to bardzo ważne pytanie, ale przychodzi mi do głowy. Ten sam 
proces co radzenie sobie z wirusem, możesz nam to wyjaśnić, jak koloidalne srebro i 
dwutlenek chloru działa na wirus? (MK) Musisz iść... to nie działa na wszystkie wirusy. 
Srebro ma powinowactwo wspólnego mianownika efektu pola. Wyjaśniłem to w innych 
naukach w przeszłości, kiedy rozmawialiśmy o innych częściach rozwoju nauki. To co 
nazywają, srebro, cokolwiek, to jest tak jak, jest jednoatomowe, więc pomimo że jest w stanie 
materii to jest to nano materiał, który jak każdy, nano materiał ma swoje własne pole, tak 
właśnie działa srebro. Jeśli popatrzysz na to jak na Plazmę, jest takie, ale kiedy patrzysz na 
swoje nanomateriały, sproszkowujesz je, to jest tym, wciąż mają pole. Kiedy przemieniasz to 
w GANS nie jest stanem materii, to tylko stan pól, ale gdy jest w stanie nano a to, co 
nazywamy srebrem, jest materiałem nano, więc ma efekt sfery. I nie działa na wszystkie 
wirusy, ponieważ ogranicza się do danej siły. (RP) I tak samo jest z dwutlenkiem chloru, tak? 
Chlor to inna rzecz, chlor jest środkiem czyszczącym, który ma nieskończoność w innym 
kierunek do wiązania, mamy to w naszym... jest w naszym ciele. To działa w inny sposób, to 
dwa zupełnie inne. Jeden działa na chemii, drugi działa na nanotechnologii. (RP) Ok, 
dziękuję, (MK) Dziękuję bardzo. (RC) Jest John, możesz teraz mówić John. (JB) Mam dwa 
pytania. Pierwsze pytanie dotyczy, powiem, elewowania Duszy. Jeśli połączymy naszą 
Duszę, z, powiedzmy, Duszą naszego wyższego Ja, lub Dusza Boga, czy jesteśmy w stanie do 
podwyższenia dowolnego z naszych materiałów Gans do wibracji na wyższym poziomie? 
Wyższego.... mają świadomość, więc pytanie czy może być podniesiona/elewowana, żeby był 
nie tylko zwykłym GANSem? (MK) Na tak wiele sposobów, to jest kolejna część nauczania, 
ale może tak jak powiedziałem, przynosisz temat na stół i uczę cię. Pisałem to do jednego z 
poszukiwaczy wiedzy wczoraj i być może nadszedł czas, aby tego nauczać dlaczego to 
napisałem wczoraj. Mówisz o wyższym poziomie, wyższym rzędzie. Wróćmy do czegoś, i 
zrozummy nowe zrozumienie życia. Ponieważ tego właśnie potrzebujesz to jest problem 
człowieka. Pisałem to do Głowno-dowodzącej Fundacji Keshe Eli, jakoś tego ranka, w części 
moich rozmów z nią. Mogę to wykopać albo ona może to przeczytać. Myślę, że to Ela, jeśli 
dobrze pamiętam. My przywykliśmy do karmienia się poprzez fizyczność, żywnością, wodą, 
powietrzem. A wraz z nimi karmimy częściowo, dostarczamy energię w danej sile poprzez 
Duszę Fizyczności, karmimy naszą Duszę. Właśnie to robimy, to jest coś czego człowiek 
nigdy nie zrozumiał. Co robimy w rzeczywistości, co zrobiliśmy, co człowiek zrobił dla 
siebie to jest tym, że jemy żywność, przez usta. Trafia do naszego jelita, część jego energii 
energetyzuje nie tylko komórki DNA lub RNA, częściowo energetyzuje Duszę komórki. I 
Dusza Człowieka, jeśli spojrzeć na to, ponieważ jest dla niej balansem, a teraz wchodzi w 
wyższą energię pobiera z niej z jej pól, niższego rzędu, jeśli spojrzysz na to tutaj. Więc jemy 
żywność, częściowo aby karmić naszą własną Duszę, przez konwersję, ale o czymś 
zapomnieliśmy. Dusza sama w sobie doprowadziła do stworzenia człowieka, fizyczności 



człowieka, poprzez kolektywną energie Duszy jaja i spermy w łonie matki stworzyliśmy tę 
Duszę, która poprzez interakcję swoich pól w interakcji ze środowiskiem, doprowadziła do 
stworzenia fizyczności człowieka. Teraz, gdy będziesz w kosmosie, w jaki sposób zamierzasz 
karmić tą Duszę? Aby istnieć, musi wchłaniać. Sposób w jaki teraz używa Duszy 
Fizyczności, aby wyżywić siebie, teraz w przestrzeni musi być karmiona. Teraz rozumiesz, 
mówisz o wyższej Duszy. Jeśli to jest twoja Dusza, by była karmiona, musisz sięgnąć do 
wyższej energii. Człowiek musi nauczyć się jak karmić swoją Duszę w kosmosie. I jeśli 
wrócisz do nauk to, co mówię, że człowiek nie powinien zabijać niczego, ponieważ musimy 
wrócić i nauczyć się, jak karmić nasze Dusze że poprzez Duszę, karmimy ciało człowieka, 
"Nie zabijaj". Nie ma potrzeby zabijania, niszczenia czegokolwiek. W przestrzeni nie ma 
krów i owiec, które byśmy zabijali i jedli. Nazywasz to wyższym sobą, tak że możesz zmienić 
Duszę, aby zmienić fizyczność, to jest całym celem moich nauk, dlatego przyszedłem na tą 
planetę, by nauczyć tego człowieka. Czas się nauczyć i to jest niesamowite, pomyślałem o 
tym i napisałem to dziś rano a potem podnosisz temat. Co oznacza, że teraz Dusza Człowieka 
jest dojrzała, aby zrozumieć prawdę. W rzeczywistości, jeśli na to spojrzysz musimy to 
zrozumieć, a jeśli to zrobimy, i jeśli zrozumiemy, wtedy możemy pójść dalej w całej 
totalności, zrozumienia działania Duszy Człowieka. Ela, czy wolno mi przeczytać 
komunikację? (EC)Oczywiście (MK) Jesteś tam? (EC) Tak, (MK)Lub czy ty chciałbyś 
przeczytać? Lubię rozmawiać z Ellą by uczyć, to jest to bardzo miłe. (EC) Gdzie mam zacząć, 
od czego? (MK) Gdziekolwiek chcesz. Mogę to przeczytać, jeśli chcesz (EC) Tak, możesz, 
proszę. (MK) Mówi, "...ale mamy Duszę Człowieka która sama jest twórcą tej pijawki 
fizyczności. Więc czym się staje, nasza Dusza sama jest wirusem tej planety. Musimy 
nauczyć naszą Duszę by karmiła naszą fizyczność, a nie naszą fizyczność, naszą Duszę. To 
właśnie próbowałem uczyć i stopniowo do tego docieramy. Wróćcie do moich nauk, to jest 
moje przesłanie i nikt go nie rozumie. A jest nim, to dlaczego uczę o Duszy, zmiana nawyku 
jest trudna. To jest Dusza, która tworzy fizyczność i jest odpowiedzialna i to jest jej 
odpowiedzialność aby znaleźć nowy sposób na jej nakarmienie, musimy to zrozumieć i 
wrócić do naszej Duszy, teraz jesteś oświecony. I teraz rozumiesz dokąd zmierzają moje 
nauki. Człowiek w kosmosie żyje przez jego Duszę, a nie przez fizyczność, i bez przestępstwa 
i zawsze jest tam jako mistrz. Więc teraz cel nauczania dochodzi do jednego punktu, wszyscy 
czekacie na Cynk, aby zmienił człowieka, cały celem nauczania jest nauczenie człowieka, aby 
wrócił do jego Duszy, aby wyżywiła jego fizyczność. Nazywasz to wyższym rzędem, 
wyższym poziomem, nie ma wyższego poziomu, tym wyższym poziom jest pole 
Wszechświata, o wyższej sile, aby nakarmić człowieka, aby mógł... Dusza Człowieka, że 
poprzez nią może karmić Fizyczność Człowieka, tak że Fizyczność Człowieka nie musi 
zabijać. To jest ten punkt. (JB) W tym samym procesie możemy elewować również GANS? 
(MK) Oczywiście. Gdy już to rozumiesz, im więcej wchłaniasz (w polach), tym wyższy 
poziom zrozumienia, wyższy poziom Duszy Człowieka. I gdzieś w tym procesie, zmieniasz 
się, punkt fizyczności, wtedy decydujesz, jak zmienić ten punkt fizyczności. (JB) Więc moje 
drugie pytanie dotyczy i może to zabrzmi trochę dziwnie, ale jest jakiś cel, żebym o to 
zapytał. Z naszym statkiem kosmicznym czy to możliwe, że stworzyliśmy pola statku 
kosmicznego i nie możemy ich zobaczyć? Czy będziemy.... (MK) Na wiele sposobów, 
odpowiedzią dla ciebie jest... Zawsze mówiłem: "Ludzie wezmą tę wiedzę według ich 
inteligencji." Jeśli po prostu zmienisz kilka słów w tym samym zdaniu, to my musimy 
widzieć wymiar naszej fizyczności. Więc czy statkiem kosmicznym Duszy Człowieka jest 
fizyczność Człowieka? Lub czy możemy ją rozszerzyć, abyśmy mogli widzieć poza 
fizyczność człowieka? (JB) Więc prawdopodobne już stworzyliśmy nasz statek kosmiczny? 
(MK) Zawsze tak było. Ale zdecydowaliśmy, że ten statek kosmiczny, który tworzymy... (JB) 
Myślę, że cię straciliśmy. Straciliśmy cię. (MK) Co masz na myśli, że mnie straciliście, 
gdzie? (RC) W ostatnim zdaniu. (MK) To co powiedziałem, jest to... To twoja Dusza, 



stworzyła twoją fizyczność. Teraz, jeśli to rozumiesz tak, jak powiedziałem Dusza Człowieka, 
zaakceptowała warunek, zgodny ze statkiem kosmicznym tej planety by siebie 
zamanifestować. Co jeśli poruszymy się i zmienimy pozycję tej planety? Warunki panujące 
na tej planecie? W świecie nauki nazywamy to ewolucją ale tym razem musimy pozwolić aby 
nasza dusza ewoluowała aby nasza fizyczność podążała za nią. Ewolucja czasu zależnie od 
fizyczności człowieka i jest bardzo problematyczna i trudna. Dziękuję za to wyjaśnienie. 
Dziękuję Mr Keshe, czy coś jeszcze? Czy możemy odpowiedzieć na pytanie Ekmara, który 
jeszcze nie skończył Czy to w porządku? Tak. OK, Ekmar, czy możesz włączyć swój 
mikrofon? Hello, nazywam się Ekmar Ekel, pochodzę z Niemiec, ale mieszkam na Tailandii 
mam pytanie: czy jeśli usuniemy opryszczkę z naszego ciała Czy to znaczy, że możemy 
zapamiętać więcej naszych snów ponieważ powiedziałeś, że to przychodzi.... My pamiętamy 
sny A ignorowanie ich to nasz wybór bo to kolejny sen Budzisz się i mówisz: to był okropny 
sen i gdy spojrzysz na swoją dolegliwość jaką jest opryszczka i myślisz, ze zaraziłeś się nią 
od kogoś jak człowiek w środku dżungli może mieć opryszczkę jeśli nie ma kontaktu z 
innymi ludźmi? Ale walczył z tygrysem, który chciał go zjeść i to, co mógł zobaczyć to 
tygrysa i lwa, czy coś takiego. Więc teraz ja nie mogę zapamiętać moich snów kiedy się 
budzę to nie wiem co mi się w nocy śniło Zabierz ze sobą kamerę video do nagrywania snów 
i daj ją swojej duszy. Ona to nagra dla ciebie To jest pozycją którą wybieramy, ponieważ 
my.... nasza dusza posiada własny bank pamięci. "Stworzyłem człowieka na własne 
podobieństwo" Jeśli mózg ludzki posiada pamięć i zapamiętuje rzeczy to musi to pochodzić 
od Kreatora, w przeciwnym wypadku nie potrzebował byś go miał. Więc jeśli chodzi o duszę 
to jest ona bankiem pamięci Już to kiedyś wyjaśniałem, ale to powtórzę jeśli pozostajesz ze 
mną wystarczająco długo umożliwię ci, jeśli tu będziesz, abyś usłyszał głos Chrystusa Bo 
twoja dusza, dusza, która cię stworzyła, która była obecna rozmawiała z Chrystusem, widziała 
go i powie ci jak wyglądał. Na pewno nie miał niebieskich oczu i jasnych włosów. Nie było 
takich na środkowym wschodzie. Chyba, że miał ojca z Europy Ale było by to wielkie 
przestępstwo. Jak powiedziała mi moja matka gdy zapytałem jak wyglądał Jezus Powiedziała: 
spójrz na siebie i zobacz go w sobie. On pochodzi z twojego rodu. powiedziałem: ale on ma 
niebieskie oczy Powiedziała, że mogę znaleźć cokolwiek zechcę, ale prawda się nie zmienia. 
To jest część procesu zrozumienia i uczciwości w stosunku do samego siebie. OK, dziękuję 
Mr Keshe. Mamy pytanie od Benjamina, jeśli można.... Benjamin, czy możesz włączyć 
mikrofon i zacząć? Dzień dobry Mr Keshe, nazywam się Benjamin i jestem z Austrii i mam 
pytanie dotyczące dzisiejszego wykładu Mówiłeś o ogólnym procesowaniu / usuwaniu 
wirusów, i wspominałeś, że należy poznać specyfikę sił pól wirusów lub elementów, z 
którymi się to łączy. I moje pytanie dotyczy tego, czy jest również możliwe zastosowanie 
pełnego spektrum sił pól, na przykład podstawowych GANSów i zaczekać aż połączą się z 
polami sił wirusa, żeby wyciągnąć z niego energię? Co przez to rozumiesz? Czy możesz 
powtórzyć? Tak, jeśli jest wirus i nie wiesz jaka jest jego siła pól i również być może nie 
masz czasu na to, zeby zrobić z niego GANS i jeśli zastosujesz system dynamiczny 
zawierający podstawowe gansy, które posiadają pełne spektrum pól i zaczekasz aż połączą się 
z polami sił wirusa wtedy możesz wydrenować lub wyczerpać energię z wirusów Czy jest to 
możliwe? Prawdopodobnie jest to możliwe Ale musisz mieć pewność, że się to da 
wyekstrahować Aktualnie nie mamy sprzętu żeby to zrobić. Ale z drugiej strony możesz to 
zrobić możesz to zrobić z pomarańczą, jeśli rozumiesz i następnie musisz znaleźć proporcje 
transferu Gdy zrobisz pojemnik ze smakiem pomarańczy to.... Jest to wykonalne jeśli zrobisz 
transfer dynamiczny to możesz to zamienić na każdy GANS jak pomarańczę, ale masz 
również wokoło inne rzeczy, które możesz wziąć i zrobić a co z innym wirusem, który jeszcze 
się nie pojawił a jest gdzieś indziej w tobie i nie wiesz gdzie, jak sobie z tym poradzisz? 
Musimy stworzyć technologię, która umożliwi nam pomiar pól kompozytu najniższej pozycji 
aminokwasów w ludzkim ciele. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć Mr Keshe? Czy jesteś 



jeszcze na łączu? Nie, chyba już nie, myślę, że wyjaśniłem wszystko co miałem. Ok. Jest tu 
Jedi, który chce wyjaśnić kilka rzeczy więc mów Jedi Dzień dobry Mr Keshe Rozmawialiśmy 
o możliwościach interakcji z wirusami Czyli HSV i prawdopodobnie większość z nich Jest 
pewien naukowiec, który nazywa się Raymond Rife Royal on pracował na urządzeniach z 
plazmatycznymi lampami. Jakiś czas temu. I ten naukowiec na przestrzeni swojego 
badawczego życia odkrył interakcje tych pól z wirusami. I stworzył listę trzydziestu tysięcy 
mikrobów, nieskończenie małych, powiedzmy bakterii, czy coś takiego, i odkrył 
częstotliwość, która na nie wpływa. Użył mikroskopu, który sam wynalazł a który nazwał 
mikroskopem uniwersalnym i mógł je zobaczyć, jak żyją i tak kontynuował swoją pracę. 
Oczywiście mikroskop uniwersalny zniknął i nie ma już po nim śladu, ale.... Kiedy on żył? 
Prawdopodobnie około 1900 roku, chyba około tego okresu. Więc on miał możliwość, miał 
dostęp do tego procesu potem umarł w biedzie. Ale on to wszystko zbadał i mamy dostęp do 
większości jego badań ponieważ są w internecie, więc je znajdziemy. Świetnie. Więc to jest 
tak, jakby ktoś pomagał nam z przeszłości więc nie zapominajmy o tych duszach, bo są tu 
zawsze. Mamy całą listę. Dane... Są dostępne. Tak to jest dostępne. Czy można to powtórzyć? 
Prawdopodobnie budując takie same plazmatyczne lampy, więc... Czy takie lampy są gdzieś 
dostępne? Tak, są, myślę, że w Anglii i Ameryce Tam są takie lampy w muzeum możemy to 
znaleźć. Jeśli mógłbyś się tym zająć i to sprowadzić to byłby to dodatkowy element do nauki 
tego co już mamy. I jak mówiłem budujemy wiedzę na doświadczeniu innych i dało by to 
duży krok w tym, co rozpoczynamy Teraz mamy GANSy, co daje nam możliwość szybkiego 
zróżnicowania. Dokładnie tak, ale sposób, w jaki go używał był dynamiczny i w zasadzie to 
on stosował światło albo światło niewidoczne lub bezpośrednią emanację. My stosujemy 
alchemiczną wersję tego i produkujemy GANSy ale on pracował bezpośrednio z polami 
energetycznymi. Tak, to jest to, co wyjaśniałem w zeszłym tygodniu. Gdy produkujesz, jak to 
określamy, dynamiczne GANSy w dynamicznym systemie to tworzy się światło, niewidzialne 
światło interakcja dwóch pól magnetycznych zwanych dynamicznymi rdzeniami i nie jest to 
coś, co się obraca Jak popatrzysz na to, co wyjaśniałem... Jeśli wrócę do tego, że, gdy masz 
dynamiczne rdzenie i gdy masz ludzkie ciało to te pola oddziałują na siebie w taki sposób, że 
kreują to światło To jest tak jak z Ziemią i Słońcem, ale my tego nie widzimy. Jeśli 
stworzymy system, który umożliwi nam widzenie tego światła to ta interakcja stworzy pasmo 
widzialnego światła. To, co da się zastosować do Słońca i Ziemi działa w dwóch systemach, 
które widzimy dzisiaj w urządzeniu medycznym KF które wykonał dr Klaus. Raymond Rife 
zmarł w 1971 a prowadził te badania w latach trzydziestych. Więc powinniśmy mieć 
możliwość znalezienia jego urządzeń, ich części. Myślę, że my mamy bardziej zaawansowany 
system z powodu GANSów, które mamy Oczywiście, ale on głównie pracował przy użyciu 
uniwersalnego mikroskopu który był zrobiony z 6 tysięcy elementów i on mógł zobaczyć to, 
czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, żywe wirusy ponieważ my musimy je zabić jeśli 
używamy naszych anatomicznych mikroskopów. Z tego powodu był bardziej zaawansowany. 
Bo w porównaniu do naszego punktu widzenia on mógł widzieć przepływ i mówił..... Tu 
wciąż widzisz przepływ energii. On mógł widzieć wirusy emitujące światło. I mówił, że ono 
pulsuje i widział światło czerwone i niebieskie Pozwól, że coś dodam do tego Te wirusy, 
które widzimy w przestrzeni Są nagrane filmy przez agencję NASA, która pokazywała nam te 
wirusy One nie mają fizyczności, ale mają granice i wytwarzają światło One przypominają 
meduzy. Wiesz te które mają wokół siebie światło... Musimy opracować system, który może 
to dokładnie mierzyć i który można zreplikować i pierwszy raz mamy ten plazmatyczny 
dynamiczny system który naśladuje to, czym jesteśmy jako ludzka rasa na tej planecie. Ale 
równocześnie musimy stworzyć warunki takie jakie są we wszechświecie żeby móc je 
zmierzyć i zobaczyć. Byłoby ciekawe, gdybyś mógł to zbadać i nam przedstawić i mogli 
byśmy to opublikować w pismach naukowych, które zamieszczamy w dziennikach. 
Skontaktuj się z webmasterami albo ludźmi, którzy pracują nad Wikipedią. i bądź z nami w 



kontakcie, bo jest to fantastyczna i piękna wiedza dla nas ale musimy wrócić do jednego 
punktu: Musimy zrobić taki uniwersalny teleskop, czy mikroskop Jest ktoś, kto go ma 
Musimy go znaleźć Być może Rothschildowie go zatrzymali, zapytamy się ich o to. Nasz 
proces jest taki: musimy być w stanie opracować powszechną wiedzę. żeby móc ją 
dostarczyć. Jest tam również coś o wirusie opryszczki Nadmieniałeś, że w Wikipedii jest 
artykuł o Royal Rife i są tam opisane techniki używane przy pracy z mikroskopem i mówią, 
że Klinika Mayo wykonała testy i jest raport w dzienniku naukowym z roku 1932 i piszą, że 
oprócz innych małych cząsteczek widocznych przy użyciu standardowego mikroskopu 
laboratoryjnego małe turkusowe ciała zwane "eberthella typhi" co nie jest do zaobserwowania 
przez standardowy laboratoryjny mikroskop widzialne są dzięki filtrom jakie posiada 
mikroskop Rife. i lekarze z Kliniki Mayo przypisywali ich wykrycie jego genialnym 
metodom, a nie wystarczająco dużemu powiększeniu. i również pisze, że następnie elementy 
z jednego z mikroskopów Rife jak również uzyskane mikro grafy zostały uwzględnione w 
rocznym sprawozdaniu z roku 1944 Zarządu Regentów ze Smithsonian Institution Więc te 
informacje są udokumentowane odnośnie mikroskopu i niektóre aktualne zdjęcia itp. I jest to 
ciekawe, bo jak mówi dalej, jest to udokumentowane jak to nazywa "Mortal Oscillatory Rate" 
śmiertelna szybkość oscylacyjna dla wielu organizmów patogennych by mieć możliwość 
zniszczyć organizm, odpowiedniej skali Mimo wszystko... O to interesujące... tutaj jest taka 
informacja, tak. Zmarł bez grosza w kieszeni, i w goryczy porażki jego urządzeń bo nie 
zostały zaakceptowane przez świat naukowy. Może teraz przyszedł czas by je zaakceptować? 
Może ktoś z powyższych panelistów, którzy pracują na tych maszynach dr Parvis Doktorze? 
Parvis? Nasz dr Parvis? Widzę jego wiadomość? pracowałem z wykorzystaniem technologii 
Rife przez wiele lat Czy dr Parwis jest online, mógłby nas oświecić? Czy może się do nas 
dołączyć? Witam Panie Keshe czy mnie słychać? Witam dr Parvis Muszę cię przedstawić 
żeby ludzie cię poznali, dr Parvis członek Rady Ziemi KF. I jest jednym z lekarzy na 
środkowym wschodzie. w tym rodzaju pracy jest wysoko szanowany w na środkowym 
wschodzie za jego pracę. za pracę którą wykonuje. Czy mógłbyś nam to wytłumaczyć? 
Proszę. Pewnie. Dziękuję za przedstawienie. Tak pracuję z technologią Rife myślę od 2007 r. 
To jest technologia która bazuje na częstotliwościach rezonansowych Rife mierzył 
częstotliwości pewnych patogenów i za pomocą wykorzystania częstotliwości dźwięku lub 
światła był w stanie zniszczyć patogeny bez niszczenia jakiejkolwiek komórki obok. Faktem 
jest, że każda komórka ma pewną wibrację i pewne częstotliwości technologia 
wykorzystywana jest od długiego czasu wojsku. mogą użyć odpowiedniej częstotliwości by 
unieszkodliwić lub zniszczyć cel znając jego częstotliwości rezonansowe rozbić butelkę z 
winem używając określonego dźwięku który nie wchodzi w interakcję z innym rodzajem 
szkła w pobliżu Więc Rife był geniuszem on on zmierzył wielkość tych mikroorganizmów i 
wyodrębnił je w procesie tworzenia się raka w ciele myszy laboratoryjnych bo także był 
bakteriologiem i poprzez pomiar długości mikroorganizmów które odkrył pod mikroskopem i 
gdy zobaczył, że powodują raka znalazł częstotliwości rezonansowe ich ciała i był w stanie je 
zniszczyć. Np. w 1934 amerykański związek lekarzy 16 pacjentów umierających na raka z 
Uniwersytetu medycznego południowej Kalifornii. W około 3 miesiące wszyscy ci pacjenci 
byli wolni od jakichkolwiek objawów raka. Z tego powodu Związek lekarzy zorganizował 
bankiet. zapraszając każdego kto go znał by uczcić jego sukces Problem się zaczął gdy Rife 
odmówił sprzedaży swoich wynalazków związkowi medycznemu bo oni powiedzieli, że 
wszystko co ma związek z leczeniem musi być pod ich kontrolą a Rife twierdził, że jego 
maszyna nie jest urządzeniem medycznym to jest jak system radiowy w każdym domu nie 
trzeba tego kontrolować. To był punkt gdzie niezgoda i oczywiście związek miał wpływy i 
grozili każdemu lekarzowi który jeśli będą kontynuować pracę z technologią Rife nigdy nie 
będą otrzymać nowej licencji na swoją pracę i nie będą wspierani Odizolowali Rife`a ciągali 
go po sądach wiele razy kilka lat później ktoś podpalił jego laboratorium i wszystkie 



dokumenty i pomiary które wykonał spłonęły i to było bardzo deprymujące ale wynalazek 
utrzymał się gdzieś w podziemiu Oczywiście wszystkie władze były nastawione przeciw temu 
bo bo było to zagrożeniem dla medycznej społeczności jak ma to miejsce i teraz. Dla biznesu 
korporacyjnego, Lecz pewni ludzie utrzymali to prywatnie w swoich prywatnych 
laboratoriach i zaczęli rozwijać coś więcej, niektórych kawałków brakuje oryginalnych 
informacji od Rife`a lecz posiadamy technologię która może być może być zamknięta w 
wielu przypadkach, nie możemy używać jego urządzeń do walki z rakiem bo podczas lat 
1920-1930 nie było chemicznego zanieczyszczenia przemysłowego w środowisku dziś 
miliony ton szkodliwych substancji są uwalniane one także stwarzają warunki do powstania 
raka na poziomie fizycznym i one nie są zmierzone w obecnej technologii Rife ale czasem 
działamy magię za pomocą tych urządzeń jak na przykład Wiele razy widzę jak dzieci i 
dorośli mają kurzajki na stopie tu i tam zajmuje to od 3 do 5 zabiegów by całkowicie usunąć i 
on nie wraca, z Herpes nie jest tak skuteczne zakładam, że z powodu wielu mutacji na 
przestrzeni tych 80-90 lat. i częstotliwości nie są odpowiednio dobrane ale działa cuda w 
innych terapiach To jest urządzenie częstotliwościowe operuje na dźwięku lub częstotliwości 
światła ono nie jest plazmatyczne Światło plazmowe pochodzi ze wzmacniacza nazywanego 
MOPA by wzmocnić działanie częstotliwości, wcześniej mieliśmy metalowe rurki na dłonie i 
metalowe płytki na stopy by przenieść częstotliwość do ciała klienta, teraz z MOPA nie 
musisz trzymać w ręku niczego siadasz na krześle maszyna stoi koło ciebie częstotliwość jest 
przenoszona przez tubę plazmową na górze i jest wystarczająco skuteczna by klient otrzymał 
odpowiednią częstotliwość bez podczepiania się do czegokolwiek więc teraz jest o wiele 
prościej. Ta lampa to jest w jakiś sposób zbliżona do lampy plazmowej której używał Rife bo 
oglądałem filmy i raporty od długiego czasu. Ale to nie jest to samo on wykorzystywał inną 
technologię kule plazmowe lecz najprawdopodobniej były jeszcze jakieś inne elementy, bo 
Rife był twórcą mógł mieć nowe pomysły by ominąć przeszkody. To jest jego historia. Czy z 
twoją wiedzą możemy dodać dynamiczne kule plazmowe które mamy w posiadaniu? i przejść 
przez ten sam proces? Przy zastosowaniu tej maszyny to wątpię, myślę, że... Nie nie nie z tą 
maszyną mówię o procesie zrozumienia systemu dynamicznego który mamy teraz że możemy 
zmieniać jego siłę, w zależności co do niego włożymy by osiągnąć ten punkt. Bo to pracuje 
na innej zasadzie. lak lecz w technologii plazmowej my transferujemy energię ale energia gdy 
oddziałuje z ciałem w pewnym punkcie tworzy częstotliwość Najprawdopodobniej tak, to ma 
sens najprawdopodobniej tak W mojej opinii chodzi o zrozumienie rożnych nauk i 
zastosowania wszystkiego co możliwe do sprawniejszego leczenia więc ja wierzę w 
medycynę integracyjną więc pomimo tego że jestem naturopatą pracuję z urządzeniami 
kwantowymi lub innymi rzeczami nigdy nie neguję lekarstw które są ważne i dla mnie jako 
praktyka wszystko co pomaga osiągnąć mi lepszy wynik z mniejszą ilością problemów jest 
doceniane, Patrzę na technologię plazmową i sposób w jaki ona działa to zupełnie inny 
poziom, to zmienia pole. Technologia Rife nie zmienia pola jest celuje w określone punkty to 
jest inna sprawa. Pracuje na częstotliwościach jak powiedziałeś My mówimy o całości gdzie 
Rife poszedł w częstotliwość pojedynczej komórki Rozumiem to Lecz tak jak rozumiesz 
proces my pracujemy Jak możemy to wprowadzić do działania by stało się bardziej przydatne 
w szybszy sposób? Masz namyśli cokolwiek związanego z technologią Rife lub nie nie 
mówisz o technologii plazmowej O technologii plazmowej w połączeniu z Rife nie 
powinniśmy być jedyni i uświęceni. Jeśli istnieje podłoże, musimy je zaakceptować. 
Oczywiście. Gdy powiemy, że wszyscy się mylą a tylko my mamy rację to byłby koniec KF. 
Absolutnie nie. Ma pan całkowitą rację. Więc jeśli widzimy taki punkt musimy zaakceptować 
tak pięknie wykonaną pracę. Jak powiedziałem naukowcy są posłańcami Boga w innej 
formie. i jeśli ten człowiek wykonał tyle pracy i możemy na tym nabudować i docenić go w 
ten sposób lecz może jeszcze zrozumiemy więcej z tego powodu to połączenie tych dwóch 
rodzajów wiedzy by pomóc ludzkości, po to tu jesteśmy. Zakładam, że połączenie technologii 



plazmowej z z technologią Rife przyniesie większe korzyści. Jak pan wspomniał wcześniej 
proszę mnie poprawić jeśli się mylę Jak powiedziałem wcześnie w przypadku Herpes 
poprawia sprawę ale nie jest w stanie zatrzymać replikacji wirusa i to jest 
najprawdopodobniej spowodowane mutacjami na przestrzeni czasu. Lecz jeśli RNS wirusa 
utrzymuje oryginalną informację Najprawdopodobniej połączone zastosowanie plazmy 
pańskiej technologii plazmowej wraz z Rife uczyni wirusa łatwiejszym celem by go 
zniszczyć. Wie pan o co mi chodzi? Tak. Wirus stanie się bardziej pierwotny i wtedy go 
mamy. Jak tylko ludzie staną się zarażeni, to bardzo skuteczne, eliminuje bardzo szybko. Tak 
lecz musisz szukać komórka po komórce. lecz jak powiedzieliśmy Herpes rozkłada się w 
środkowej warstwie skóry człowieka Tak. Więc Teraz to co zasugerowaliśmy z nowym 
dynamicznym systemem plazmowym lub z łatkami nie ma znaczenia w co zmutuje, gdy się 
pojawi jeśli to weźmiesz to jego ostatnia mutacja. możesz zrobić z tego GANS i wtedy sam 
się zniszczy. Z chęcią tego spróbuję. Będę potrzebował wsparcia medycznego systemu KF 
żeby tego spróbować, mam wystarczającą ilość pacjentów by spróbować i oni będą chcieli 
spróbować nowych rzeczy. Ok Wisz gdy byłem w Dubaju i pracowaliśmy razem 
rozmawialiśmy prywatnie i mówiliśmy, że go dostaniesz. Tak, tak. Świetnie dziękuję bardzo 
dr Parvis. Przyjemność miło pana słyszeć Dziękuję. Dziękuję bardzo dr Parvis. To jest to co 
otwartość technologii może dać człowiekowi. Każdy człowiek przynosi część wiedzy w 
muzyce, jak to nazywacie jak to nazywam To symfonia. wielu ludzi musi grać by brzmiało 
pięknie i stało się perfekcyjne. I to jest fantastyczne, Prześledzę to i wrócimy do tego Lecz 
teraz jak rozumiemy w jaki sposób użyć technologii GANSów i jak już rozumiemy 
przemieszczanie się Herpes przez ciało człowieka Możemy zmienić wiele rzeczy. Czy mogę? 
Tak kto mówi? Więc..... W odniesieniu do urządzenia Rife to bardzo precyzyjne urządzenie 
Używamy wirujących GANSów To stworzy typowy rodzaj fali skalarnej Co wytworzy falę 
skalarną? Wirowanie kryształów Jakich kryształów GANSów. Są diamentami, tam jest 
miliony diamentów. Nie nie jest tak One nie są kryształami. są plazmą. To plazma oczywiście 
lecz posiada kształt diamentu. Nie, posiada kształt kuli, patrzyłem na wiele z nich pod 
mikroskopem. Dlaczego mielibyśmy fale skalarne rozchodzące się z To interakcja one 
oddziałują ze sobą nieustannie Więc używamy tysięcy tych różnych częstotliwości w tym 
samym czasie. Milionów, miliardów.... Więc poszliśmy w odwrotnym kierunku Rife szukał 
jednej a my mamy ich miliardy. Tak mamy spektrum zgadza się. To świetnie więc teraz 
musimy je zjednoczyć te dwie rzeczy i mamy precyzyjne To jest to co powiedziałem gdy 
kładziecie łatki z tyłu i z przodu To właśnie robicie. Bo plazma nie pozostaje stale w tej samej 
sile. traci po stronie grawitacyjnej a zyskuje po stronie magnetycznej i przesuwa się jej 
spektrum Gdy robisz spektrografię rymanowską lub podczerwoną, szczególnie spektroskopię 
w podczerwieni GANSów otrzymujesz 10, 20 czasem 30 różnych zarejestrowanych 
pierwiastków A naukowcy na uniwersytecie w Ghent pytali jak to jest możliwe mamy węgiel 
to jest węgiel mamy tlen to jest tlen jak możemy otrzymać 22 różne pierwiastki Powiedziałem 
to jest plazma i gdy masz kroplę plazmy masz w niej miliony słońc i każde promieniuje w 
innej sile lub ich interakcja tworzy różne siły Więc wasza maszyna to wykrywa i to właśnie 
pokazuje Wiemy to od lat jest to napisane w książce nr 2 Więc to jest konfiguracja różnych.... 
To nie jest konfiguracja to totalność wszystkich gwiazd we wszechświecie One oddziałują i 
widzimy różne światła i różne gwiazdy To bardzo proste To przynosi wiele rzeczy dla nas 
otwierając wiedzę Dziękuję bardzo za przyniesienie nam tak pięknej wiedzy i dziękuję dr 
Parvis za tak piękne oświecenie. Porozmawiamy później jak robimy zazwyczaj i zobaczymy 
gdzie z tym pójdziemy i co możemy zrobić Jeśli nie ma więcej pytań Jest jeden punkt opisany 
przez naszego naukowca Jeden z jej pacjentów zadał jej pytanie i pytanie pochodzi od kobiety 
Kobieta jest rolnikiem pochodzi z ameryki południowej i wysłała to do nas innymi kanałami 
KF Pani rolnik ma problem na swojej ziemi w Brazylii i tym problemem jest to, że sposób w 
jaki ludzkie ciało stało się odporne na antybiotyki herbicydy, zioła, nazywamy je herbicydami 



zielsko, inne słowa w j. angielskim na ziemiach uprawnych zmutowały i stały się odporne na 
herbicydy Środki chemiczne nic im nie robią To co powiedział dr Parvis, mutacja Herpes, 
widzimy mutację innej formy życia co nazywamy ludźmi wertykalnymi że chemikalia już ich 
nie ruszają. i zadała pytanie w jaki sposób możemy Jako KF znaleźć rozwiązanie na to że na 
niektórych terenach nie mogą uprawiać. z różnorodnością zielska, lub ziół które sprawiły, że 
ziemia uprawna stała się bezużyteczna. Jak możemy wejść z technologią w Fundacji Keshe 
by pozwalała rolnikom na uprawę specyficznych zbóż, kukurydzy lub czegokolwiek ale nie 
pozwolić ziołom albo innym roślinom zielonym by żyć w tej przestrzeni. To co pisze w 
swojej komunikacji to to, że wydaje się, że do 10 z tych stworzeń stało się całkowicie 
odpornych na jakikolwiek herbicyd Poprosiła fundację czy możemy znaleźć rozwiązanie? czy 
możemy znaleźć sposób by rolnicy mogli odzyskać ziemię i zacząć żyć normalnie? czy 
którakolwiek z prób Fundacji dała sobie z tym radę? Czy ktoś z naszych rolników 
kiedykolwiek poradził sobie z zastosowaniem technologii plazmowej by stworzyć warunek 
który pozwala jednemu życiu trwać i stworzył warunek, że dla jednej rośliny jest za gorą co i 
wtedy ona Idze w inne miejsce? W życiu KF w życiu procesu, życiu procesu 
technologicznego nie możemy zabijać. TO jedno co obiecaliśmy Jedyną rzeczą którą możemy 
zrobić to poprosić, zmienimy wam dom czy moglibyście się wyprowadzić gdzie indziej? 
damy wam dom ale stąd musicie odejść. albo chcielibyśmy, żebyście się przeniosły abyśmy 
mogli być szczęśliwi byśmy mogli uprawiać ziemię by jeść byśmy mogli żyć Mówimy do 
Dusz roślin lub czy tworzymy warunek który pozwala jednemu rodzajowi życia istnieć? A 
innym nie. Nasze testy rolnicze w odniesieniu do, żywych zwierząt lub jakkolwiek to 
nazywamy... pasożytami, zamiast używania pestycydów pokazują że może być inaczej. Czy 
Dr Klaus jest online? Doktorze Klaus czy tam jesteś? Czy mnie słychać? (KP) Tak, jestem 
tutaj. (MK) Czy możesz powiedzieć nam, w jednym ze swoich testów próbowałeś wyprosić 
jedno zwierzę i wszystkie zwierzęta uciekły? Czy jesteś tam? (KP) Tak, jestem. O który test 
panu chodziło? Próbowaliście pozbyć się żuczków ale całość świata zwierząt wyemigrowała. 
(KP) Tak. Tak, oczywiście. Pozwól że podejdę w inne miejsce tutaj, żeby mieć lepszy zasięg. 
Ok. Tak, zrobiliśmy test, w tym przypadku to był test związany z kornikami, ponieważ 
korniki są obecnie problemem, w wielu regionach. To są małe zwierzęta które wiercą małe 
dziurki w korze drzew i potem żyją wewnątrz i są bardzo przebiegłe, one... po 1-2 tygodniach, 
lub może w krótszym czasie robi się ich więcej i więcej i wysysają całą energię z drzewa więc 
nie ma szans dla drzewa by przetrwało. I.... to jest dlaczego było zrobionych kilka testów, na 
to jak możemy zastosować technologię plazmy. W jednym z tych testów były używane 
specyficzne GANSy, które umieściliśmy wokoło drzewa, rozmieściliśmy je wokół drzewa. 
Dodatkowo, nazywamy je dynamicznymi systemami wiatraków, ponieważ one się kręcą w 
kółko dzięki wiatrowi. Jak wiatraki. I to co zaobserwowaliśmy to to, że korniki w korze 
praktycznie zniknęły. Ale myślę, że to jest bazą... to było twoje pytanie, czy także inne 
zwierzęta znikają? Czy mam rację? Wydaje mi się że takie było pytanie, ponieważ 
obserwujemy gdy widzieliśmy, że korniki znikają, także obserwujemy że inne zwierzęta takie 
jak mrówki i inne małe zwierzątka zniknęły z tej małej okolicy wokoło drzewa. I to pokazało 
nam, że pracowaliśmy tutaj tylko z polami, więc nie pryskaliśmy żadną wodą GANSową, nie 
używaliśmy GANSu. Po prostu użyliśmy dynamiczny system wiatraków który zbudowaliśmy 
z wiatraka i umieściliśmy kulki na jego końcach, które potem wypełniliśmy GANSami. I 
zastosowaliśmy te GANSy tak jak stosujemy GANSy w dynamicznym systemie plazmowym 
z kulkami i te pola są bardzo skoncentrowane. Przez te pola, korniki zniknęły. (MK) Więc 
gdy staraliście się przesunąć jednego, całe sąsiedztwo się wyprowadziło? (KP) Tak, to był 
efekt uboczny, oczywiście nie chcieliśmy tego, ponieważ potem widzieliśmy mrówki które 
wyprowadzają się z tego drzewa i inne małe zwierzątka i zdaliśmy sobie sprawę że 
stworzyliśmy środowisko którego nie lubią wszystkie zwierzęta wokół tego drzewa. (MK) 
Więc, czy możemy zrobić specyficzny system który mówi "ciebie tutaj nie chcemy"? A reszta 



może zostać. (KP) Tak, tak myślę. Musimy bardziej się skupić na tych kornikach, ale to czego 
nie chcemy robić, nie chcemy zabijać czegokolwiek. Tym nie jest technologia plazmy. 
Chcemy tylko im powiedzieć "proszę idźcie gdzie indziej". (MK) Tak, ale nie zabiłeś żadnych 
z nich, czyż nie? (KP) ...jeden się nie ruszał, ale znaleźliśmy go pod korą i nie wiemy co się z 
nim stało przed lub po. Ale to co widzieliśmy to to, że zwierzęta po prostu uciekły. One nie 
przewróciły się i zdechły, po prostu uciekły. Zdały sobie sprawę że to jest środowisko którego 
nie lubią. (MK) Więc, to jest to co chcielibyśmy stworzyć, dla tych którzy chcą zostać a dla 
innych by sobie poszli. (KP) Tak, tak. Zgadza się. (MK) Więc musimy znaleźć sztukę 
dowiadywania się 'których z nich nie chcemy by zostali'?! (KP) Tak i dodatkowo, może to jest 
rozwiązanie ale może dodatkowo jest to rozwiązanie aby wzmocnić rośliny, w tym przypadku 
drzewo. Aby je wzmocnić. Ponieważ wiemy, że gdy te korniki, w innych obszarach są inne 
żuczki, gdy one przychodzą w tak dużych ilościach, coś jest w nierównowadze. Jest coś w 
braku równowagi. I myślę że dodatkowo musimy spojrzeć na to jak możemy ponownie 
zbalansować drzewo. Co możemy.... (MK) Ok, jest rozwiązanie, tak jak mówiliśmy o 
opryszczce. Jest rozwiązanie, zrobiłem to i może być zrobione. Co musisz zrobić i to jest tym 
co będzie zrobione przy problemach które macie, tak jak mówiliśmy, drzewa się przewróciły, 
ścięto większość z tych drzew i są tam. Korzenie niektórych z nich są ciągle w ziemi. Musisz 
dotrzeć do punktu, który nazywamy, Duszą drzewa. I wyjaśnię w naukach gdzie ona jest. 
Musisz zrobić GANS z nich. I musisz spotęgować ten GANS. I przez niego, nakarm nim 
roślinę. I jeśli rozumiesz to więc możesz użyć, w sposób jaki używaliśmy opryszczki by 
stworzyć jej GANS i poprzez transformację pól możesz zrobić GANS Duszy drzewa lub 
centrum drzewa które prowadzi do jego Duszy. Ponieważ, gdy utniesz je w punkcie nie 
rośnie, ale ciągle jest. To co wiemy i stwórz interakcję pól. By tylko wzmocnić drzewo tak że 
zmienia się jego warunek egzystencji fizyczności i zwierzęta się wyprowadzają. Więc, czy to 
pozwoliłoby na to aby zwierzęta uciekły lub czy twój system elewował Duszę rośliny? Tak że 
stworzyła swój warunek, że nie chce sąsiadów. To nie oznacza że przenosimy zwierzęta, 
ponieważ zmieniamy środowisko. Może w tym procesie sposób w jaki widzieliśmy to z 
drzewem Kiri, że urosło tak bardzo. Zmieniliśmy środowisko Duszy rośliny. Czy rozumiesz? 
(KP) Tak, tak, rozumiem. (MK) My potrzebujemy tylko, najprawdopodobniej masz korzeń 
jednego lub dwóch które zostały ścięte, jeśli możesz do nich dotrzeć, wiemy gdzie, mniej 
więcej, fizycznie rozumiemy pozycję Duszy każdej rośliny, jak wyjaśniliśmy to wcześniej. I 
zrób z niego GANS, potem karm nim rośliny, karm nim inne rośliny. Możesz wzmocnić ją 
poprzez CH3 i inne rzeczy które potrzebne są rośliną. I zobaczysz czy drzewo się zmienia. 
Jeśli drzewo, jeśli roślina, jeśli ruszysz zwierzęta, dziura ciągle tam zostaje, rany ciągle tam 
są. Jeśli wzmocnisz Duszę rośliny w sposób w jaki robiłeś to z innymi przykładami, wtedy 
zobaczysz, że one się zagoją. Rany się zagoją, dziury się zapełnią. I wtedy wiesz czy działałeś 
poprzez korę lub, to co nazywasz drzewem lub poprzez zwierzę. (KP) To brzmi dobrze, 
zrobimy to od razu, oni tego potrzebują. (MK) Więc jedyne co musisz zrobić to na przeciwko, 
może Dusza drzewa, nawet szkody naprawią siebie. I dostaniesz cały las spowrotem. To co 
robisz, to wypraszasz mrówki, zwierzęta czy korniki, ale szkody pozostają. Ale jeśli możesz 
elewować siłę, wewnętrzną siłę drzewa, rozumiejąc je same, wtedy drzewo.... farmerzy 
odzyskają swoje drzewo. (PY) Panie Keshe. (MK) Tak. (PY) Co z jeśli może ??? 
naturalnie...??? (MK) Czy możesz podejść bliżej do swojego mikrofonu? (PY) Ok. A co jeśli 
zrobimy GANSy naturalnych drapieżników na korniki i spryskamy je na drzewa? (MK) 
Tworzysz warunek dawania im siły, (PY) Ok. (MK) Jeśli umieścisz na jednym i na drugim 
końcu lasu i wytworzysz gradient, możesz wyprosić tylko korniki, to możliwe, po prostu 
tworzysz warunek który im nie pasuje. Ale, cała, cała wiedza i praca Fundacji jest by nie 
krzywdzić i w tym procesie niekrzywdzenia, tworzysz warunek dla nich by żyły. Dajesz 
warunek dla tego co chcesz żeby żyło, by to wzmocnić. I poprzez to <???> same siebie. 
<???> musisz zgadnąć. <problemy techniczne> w centrum do punktu interfejs pomiędzy 



ziemią a powietrzem jest mniej więcej tam gdzie jest Dusza drzewa, i możesz ją zreplikować i 
wzmocnić Duszę lasu. (KP) Dziękuję za to, brzmi dobrze i będziemy to robić jak najszybciej i 
zdamy raport. (MK) Bardzo dziękuję. (KP) Myślę, że Myślę że będzie szybka odpowiedź ze 
strony drzew. (MK) Zobaczymy, zajmie to trochę czasu ale możesz to zobaczyć. Ale w tym 
procesie gdy elewujemy Duszę Człowieka że elewuje fizyczność człowieka, choroby nie 
mogą żyć. Więc powinno być tak samo dla roślin. (KP) Tak. (MK) Bardzo dziękuję. Teraz 
ciągle nie rozwiązaliśmy problemu naszej brazylijskiej farmerki. I nie możemy iść i postawić 
dynamiczne reaktory na każdej, każdym ziele, są ich miliony. Myślę że rozwiązanie siedzi w 
tym co powiedzieliśmy, w tej części nauk. Jeśli chcesz o tym pomyśleć, uczymy od blisko 
trzech godzin, jestem wykończony. Uczenie na tym poziomie zabiera wiele siły i uczenie 
wiedzy która nie jest zrozumiała i otwieranie jej na świat nauki, by być w 100% poprawnym 
wymaga dużo koncentracji. Pomyśl o tym mamy zespół rolniczy, mamy inne rzeczy, tak, że 
mogą do nas wrócić. I znam rozwiązanie, jak trzeba to zrobić, ale musimy pozwolić innym 
gałęziom wiedzy by nadeszły od reszty Poszukiwaczy Wiedzy, tak, że z czasem nauczymy się 
że możemy się dzielić w taki sam sposób jak robiliśmy to wcześniej. Dziękuje bardzo za 
dzisiaj, I mam nadzieję, że zamkniemy jeden z najgorszych rozdziałów życia człowieka z tą 
opryszczką. Opublikujemy publikację. Jest także kolejna do opublikowania o tym jak 
możemy przezwyciężyć cukrzycę, i będzie opublikowany przez to co nazywamy, jako 
publikacja przez magazyn i zobaczymy jak dajemy wiarygodny warunek dla wielu rzeczy. W 
magazynie naukowym wypuścimy publikację o cukrzycy. To jest bardzo wizualne to co 
zobaczycie z okiem i stopą i to jest proces który rozwija się jako część badań, które ciągle 
trwają, ale widzieliśmy rezultaty, są tak... jak to się nazywa, miarodajne, że wypuścimy 
publikację w nadchodzącym czasie, tak, że my zaczniemy budować i dzielić się wiedzą. Tak, 
że wszyscy będziemy z tego korzystać. Wszyscy widzimy korzyści z tego płynące i 
najprawdopodobniej, w krótkim czasie, w nadchodzącym czasie, możemy pomóc sobie na 
wzajem by... by żyć lepszym życiem. Nie ma znaczenia na jakim poziomi i poprzez dzielenie 
się wiedzą i gdy wypuścimy te opryszczki czy inne publikacje, jeśli jesteś Poszukiwaczem 
Wiedzy i masz trochę wolnego czasu, podąż za linkiem i wejdź na inne strony centrów 
badawczych pracujących nad tymi rzeczami w swoim języku, i wyślij to tam. Pozwól żeby to 
przeczytali, dlatego jesteśmy, jesteśmy wolnymi Poszukiwaczami Wiedzy, dzielimy się 
wiedzą za darmo. I ci naukowcy prowadzący badania, gdy to przeczytają, oświeć ich i 
zaintryguj ich by robili więcej badań w prawidłowy sposób i lepsze rozwiązanie, być może 
przez farmaceutykę pojawi się na rynku. Lub zobaczą to w inny sposób, i wrócą i powiedzą 
"Proszę, kredyt idzie do Poszukiwaczy Wiedzy Fundacji Keshe w swojej publikacji. 
Stwórz,... musimy stworzyć wiarygodność dla magazynu by był niezależnie recenzowany 
przez człowieka który sam go napisał. Autor musi być swoim recenzentem. Jeśli widzi coś, 
może wrócić i to zmienić Jeśli elewuje swoją wiedzę i widzi coś nowego lub chce coś 
zmienić, powinien być jedynym który może to zrobić i zmienić go. Dopisując do niego "to 
było moje stare zrozumienie, to jest moje nowe zrozumienie, a powodem dla tego jest 
zrozumienie tego jak wiedza była budowana. Musimy to zrobić. Wielu z was było... jak to 
mawiam staliście lub siedzieliście na krześle i słuchaliście i jeśli czegoś potrzebowaliście to to 
testowaliście, teraz zbiorowo musimy to zrobić. Gdy publikujemy artykuły o czymkolwiek, 
wejdźcie na stronę i weźcie linki, wyślijcie do naukowców, punktu kontaktowego "Proszę, 
spójrzcie na to." i ktoś może to przeczytać. Wiem że wielu ludzi czyta wszystkie strony 
Fundacji Keshe, jedna po drugiej. Lata temu, oryginalny zespół zarządzający Fundacją Keshe, 
w którym było około troje z nas, jeden z nas, Olivier, kiedyś codziennie zapisywał każdego 
kto wchodził na stronę. Każdy adres IP i zauważyliśmy Uniwersytet w Manchesterze, ludzie 
od nano-technologi są zawsze na stronie. Każdego dnia wchodzą i sprawdzają co jest nowego. 
Po tym widzieliśmy jak wygrywali nagrodę Nobla za swoją nano-technologię. 
Powiedzieliśmy im, zadzwoniłem i powiedziałem że miło by było gdybyście oddali kredyt 



tam skąd wzięliście wiedzę. Wielu naukowców, wchodzi na stronę, lub zaproś nowych 
naukowców by weszli na stronę. To wszystko co możemy zrobić. To nic nie kosztuje, może 
10min, pół godziny oglądania filmu który jest.... znacie jego zakończenie. Lepiej jest dzielić 
się wiedzą tak, że czyjeś życie może być uratowane lub ktoś może zostać oświecony by 
gdzieś zrobić badania i zmienić czyjeś życie. Dzielę się swoim czasem i życiem za darmo, i 
swoją wiedzą, i Ci z was którzy są Poszukiwaczami Wiedzy muszę się nauczyć i zrobić to 
samo. Przynajmniej bądź wystarczająco szczodry dla wiedzy której się nauczyłeś i podaj ją 
dalej. Bardzo dziękuję za dzisiaj i za tydzień kontynuujemy, mam nadzieję, jeśli pamiętacie z 
ziołami, chyba że coś wypadnie. I... spójrzmy na to nowe zrozumie i jak możemy dodać 
wiedzę Fundacji Keshe do wiedzy która tworzona jest przez innych naukowców tak, że 
budujemy na solidnym fundamencie, strukturze tak, że możemy na niej budować. Wtedy nie 
ugrzęźniemy w regulacjach i agencjach. Dziękuję bardzo za dzisiaj i dziękuję Rickowi i 
całemu zespołowi w tle za to że przygotowali dokumentację tak szybko. Zespół tłumaczy 
Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Koniec napisów. 
 


