
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
36 minut 4s. (MK) To, co widziałem, co próbuję powiedzieć, to w nadchodzącym czasie 
napotkasz część nauczania, że usłyszysz ciszę i nauki przybiorą inny wymiar. W pewnym 
sensie, część treningu, aby zrozumieć, aby usłyszeć Duszę Człowieka, nie głos człowieka... i 
wracamy i ja kontynuuję z nauczaniem, i zobaczysz, czy to, co otrzymałeś, pasuje do części 
nauczania. Co to oznacza, to oznacza, że powiedzmy, że myślę o filiżance herbaty, i 
wyjaśniłem ci, że jest brązowego koloru, jest bardzo słodka, i ma w sobie jakiś zapach. I 
kiedy zaczynam mówić, mówię o fajnym kawałku ciasta lub czymś na obiadu. Wtedy musisz 
zrozumieć och teraz rozumiem, herbata idzie z ciastem. Na tak wiele sposobów ustanawiamy 
linię komunikacji i poszerzamy się w to. Wielu z was może powiedzieć: "Och, po prostu 
milczy". Ale wielu z was może wrócić do tego: "Czy myślałem o ciastku, a co z herbatą? I te 
rzeczy są częścią wzrastania w zrozumieniu głosu Duszy Człowieka. Ludzka rasa, znała to 
bardzo wyraźnie, nawet wiedzieli jak się komunikować z Duszą na długich dystansach, 
poprzez myślenie. I w czasie polegania na energii samego człowieka, teraz jest gorzej i coraz 
gorzej, aż do tego stopnia, że jeśli nie widzimy na własne oczy, nie wierzymy lub nie 
słyszymy, to nie akceptujemy. I wiele z tego jest z powodu tego, w jaki sposób zostaliśmy 
wykształceni, wiele z tego jest z powodu tego, jak nas wychowano i sami spowodowaliśmy 
nasz problem, nikt inny oprócz nas. Na tak wiele sposobów, stopień zrozumienia 
funkcjonowania Duszy Człowieka został zapomniany, całkowicie zapomnieliśmy, że mamy 
źródło, mamy wymiar, który wykracza poza naszą fizyczność. Mamy możliwość, ale 
zignorowaliśmy ją w sobie i wraz z tym sprowadziliśmy duży problem. Czy ludzkość 
kiedykolwiek przekroczy ten punkt? Nie wiemy. Czy ludzkość pozwoli temu lękowi zniknąć? 
Nie wiemy, to tylko zależy od tego, kiedy człowiek zdecyduje się dojrzeć. Wydaje się, że w 
jakiś sposób wszystko jest w bezruchu, w świecie uniwersalnego funkcjonowania, dopóki to 
dziecko się zdecyduje: "Mam zamiar teraz dojrzeć. Zdecydowałem, że bawiłem się 
wystarczająco dużo." I to zabierze nam dużo czasu, jesteśmy cierpliwi, poczekamy, dopóki 
ludzkość nie dojrzeje do swojego własnego wymiaru, dopóki ludzkość nie zrozumie swojej 
mocy, własnej siły, jej własnego pojmowania istnienia. To bardzo podobnie... są części 
technologii nauki człowieka, które celowo zignorowaliśmy, ponieważ może nie był to czas 
aby to zrobić, nie jest, nie było, albo człowiek nie, nie mógł pokonać tej bariery, a teraz, kiedy 
człowiek jest gotowy, próbujemy się spieszyć. Dosłownie popychając wszystko tak szybko, 
jak to możliwe, aby nadrobić zaległości/dogonić. Dochodzi do punktu, że to nie jest filozofią, 
nie jest to nauką rozumienia stworzenia, ale nauką o zrozumieniu samych siebie, nauką o 
byciu zdolnym do funkcjonowania i staniu się bardziej świadomym naszej własnej struktury. 
W ciągu ostatnich tygodni, zacząłem mówić o jednym z najbardziej podstawowych 
elementów w świecie stworzenia. Jednym z najważniejszych elementów stworzenia w linii 
komunikacji i transportu dla człowieka będzie i jest Węgiel-14. Pod ciśnieniem 
atmosferycznym tej planety nie istnieje, w strukturze życia człowieka, funkcjonuje obszernie. 
Ale na tak wiele sposobów, człowiek nie mający zrozumienia wiedzy, człowiek wziął to, jako 
część ciągłych niezrozumień wiedzy o stworzeniu. I na tak wiele sposobów, ze względu na 
cechy struktury, człowiek żyje tym niezrozumieniem. I w procesie nauki o życiu zawsze 
popełnia błąd, między tą materią a tym, co nazywamy... "ooooo coś tu się stało" 
....popełniliśmy wiele błędów w strukturze Totalności. Co to znaczy? Jest to.... Węgiel-14 w 
strukturze stanu materii, pojawi się w większości przypadków w ciele człowieka, i w 
funkcjonowaniu roślin, jako azot. Ale w rzeczywistości, dynamiczna struktura 
funkcjonowania Wszechświata, która jest podobna tak w makro jak i w mikro, działanie Lini 
komunikacji ciała człowieka, strukturyzuje samą siebie, w linię transferu energii, i linię 
podziału energii. Jest to bardzo podobne do plastiku lub tylnej osłony w ich procesie, między 
liniami Emocji człowieka. Odgrywa bardzo specyficzne cechy, ponieważ zachowuje się 
bardzo podobnie do izolacji, jest bardzo podobna do struktury diamentu, bardzo podobnie, do 



tego co nazywamy grafenem, ale w dynamicznej, plazmatycznej formie. I to właśnie musimy 
zrozumieć, aby móc uporządkować życie człowieka i zrozumieć cały proces tworzenia, w 
procesie zrozumienia funkcjonowania fizyczności. Istnieje linia funkcjonowania, którą wielu 
naukowców przeoczyło i wiele nieporozumień w niej przyniosło nam wiele problemów, aby 
móc przynieść wymiar fizyczności, do działania Duszy Człowieka, Duszy Fizyczności, 
rozdzielenia zrozumienia linii komunikacji. I ten proces zajmie trochę czasu, aby go 
zrozumieć w pełni. Ale co jest ważne dla nas, jest... jak widzieliśmy strukturę fizyczności 
człowieka i czy zrozumieliśmy rozdzielenie linii w strukturze. I jak wszystko w tej strukturze 
staje się częścią całkowitego bilansu energetycznego Duszy Człowieka, fizyczności 
człowieka, istnienia człowieka i do jakiego stopnia możemy przewidywać, aby móc pójść 
dalej? Musimy przyjrzeć się innej strukturze, musisz spojrzeć na prawdziwą strukturę, musisz 
zrozumieć Totalność fizycznej struktury człowieka i czegoś, co pojawia się i wyskakuje 
bardzo ładnie, ale jak powiedziałem w świecie nauki, w świecie chemii, w świecie biologii, 
przynieśliśmy to nieporozumienie, które teraz, jak powiedziałem, musimy poprawić, a wtedy 
staje się ono ścieżką, staje się początkiem, w zrozumieniu jak i w jaki sposób rzeczy łączą się 
razem, rzeczy są przetwarzane razem, są składane razem, w fizycznej strukturze człowieka, 
poprzez połączenie ciała człowieka z jego fizycznością, z jego Duszą. Na tak wiele sposobów, 
musieliśmy powrócić do podstaw i wprowadzić drobne poprawki, lub dodać do wiedzy, aby 
móc przejść do następnego kroku. Jeśli spojrzymy i zrozumiemy, jak, w jakich krokach 
ludzkość zrobiła krok, i przeszła przez proces kreacji, wiele tajemnic o życiu człowieka, 
funkcjonowaniu życia człowieka, Duszy Człowieka, funkcjonowaniu Duszy Człowieka, 
funkcjonowaniu fizyczności człowieka, wszystko może być zrozumiane. Wszystko można 
przenieść do następnego kroku, wszystko można dodać lub może być rozumiane aby było 
dodane. Co to oznacza? Jednym z podstawowych problemów, w całym cyklu rozumienia 
fizjologii człowieka, jest konstrukcja fizyczności człowieka i jak wszystko zostało oparte na 
jednym lub dwóch pierwiastkach, ale człowiek przekalkulował wszystko inne, oprócz tego 
jednego lub dwóch elementów. To jest bardzo podobne do tego, jak gdy przeoczylibyśmy 
połowę równania, przeoczyliśmy połowę wiedzy, straciliśmy tą część, który była tam 
naprawdę a my jej nie widzieliśmy, lub nigdy nie zrozumieliśmy, że to jest częścią całości, to 
jest część tego, czego nam brakuje, to jest w esencji część, która przyniesie nam, zmusi nas, 
nie mamy wyboru, by to zrozumieć, aby móc kontynuować z tym, aby móc wyciągnąć z niej 
prawdziwą wiedzę i na tak wiele sposobów, ten Węgiel-14, jako energia Plazmy, jako energia 
pól Plazmy, nigdy nie został zrozumiana przejrzyście, a człowiek uczynił, z powodu jego 
obecności, wiele błędów w tej strukturze aminokwasu ciała człowieka. To powoduje raka i 
leczy raka. Tworzy zniszczenie połączenia warstw mózgu człowieka, prowadzi do twojego 
wieku, twojego udaru, prowadzi do zrozumienia całego funkcjonowania. Wpływa na każde 
działanie fizyczności człowieka, wpływa na każde działanie Duszy Człowieka, wpływa na 
każde połączenie między Duszą Człowieka i Duszą Fizyczności. I przez większość czasu 
świat nauki nigdy nie rozważał, nigdy nie zrozumiał, co to oznacza. Co można stworzyć, co 
można dać, co można dodać, co może być połączone ze zrozumieniem funkcjonowania 
Węgla-14. Jednym z problemów jest to, że świat naukowy nie zdołał go wyprodukować, w 
sposób, w jaki funkcjonuje w ciele człowieka w tym, co nazywamy stanem GANSu, jako stan 
plazmatyczny. Ma sekwencję, powtarza się w różnych kombinacjach i z powodu swojego 
dynamizmu i jest to, tym co nazywasz oddzieleniem fizyczności od systemu nerwowego, 
człowiek zawsze go ignorował. Jeśli spojrzysz na wymiar funkcjonowania azotu, patrzymy na 
funkcjonowanie Węgla-14 i patrzymy na działanie podobnego do CH3, ma i powinno nam to 
dać wiele wskazówek, powinniśmy zrozumieć wiele wskazówek. Spędzam dziś dużo czasu 
próbując wyjaśnić funkcjonowanie Węgla-14, ponieważ jest to coś, tak fundamentalnego, że 
potrzeba czasu, spędzonego nad tym, ponieważ teraz zrozumiecie funkcjonowanie 
transmutacji. Jak transmutacja staje się możliwa? Sprowadza się to do funkcjonowanie 



transportu w obrębie Wszechświata, wychodzi z punktu instalacji i izolacji pól Wszechświata, 
"czyjś mikrofon jest otwarty" dochodzi do zrozumienia całości i relacji pomiędzy inną częścią 
i strukturą fizyczności i Duszą Człowieka i na wiele sposobów jest ścieżką Duszy Człowieka, 
by połączyć się z uniwersalną społecznością poprzez ścieżkę Lini komunikacji. Kiedy 
mówiliśmy o Węglu w CO2, kiedy go używamy, dla przewodnictwa i połączenia w naszych 
aplikacjach medycznych lub w innych dziedzinach, Węgiel-14 jest taki sam, ale w wymiarze 
połączenia z Duszą Człowieka i fizycznością człowieka. Jest ścieżką, drogą, jak ją nazywają, 
drutem, struną, gdzie Dusza Człowieka opuszcza fizyczność człowieka. Jest połączeniem, gdy 
udajesz się w tym co nazywasz czasem snu, ale wiedza, do czego się połączyć, dzieje się 
poprzez niego. Ma 'odcisk palca' interakcji Duszy, ma 'odcisk palca' oddziaływania ze 
Wszechświatem. I na tak wiele różnych sposobów, musimy zrozumieć funkcjonowanie 
Węgla-14, Węgla w ogóle, wszystkiego razem. Czym jest Węgiel-14? Rick może wyciągnąć 
to z Wikipedii lub wiki? Czym jest Węgiel-14 w stanie materii, czy możesz to zdobyć? (RC) 
Uh tak, oczywiście, tylko chwileczkę panie Keshe. (MK) Co ciekawe, musisz zrozumieć, że 
patrzymy na Węgiel-14, w plazmatycznym stanie a nie w stanie materii, ale na tak wiele 
sposobów, jeśli spojrzymy na Węgiel-14, częściowo w świecie nauki, obecnej nauki, 
nazywają go grafenem. Zachowuje się w ten sposób w niektórych przypadkach, ponieważ 
wygląda na to, że jest końcem i jednocześnie jest początkiem każdego nerwu. Jeden koniec 
układu nerwowego, w którym kończą się twoje nerwy, to orientacja Węgla-14 tworzy 
sprzężenie zwrotne. To Węgiel-14, który daje izolację w punkcie amputacji i uwalnia energią, 
jak to nazywamy ból fantomowy. I jest częścią całej struktury naszego istnienia w 
prawdziwym życiu. Czy chciałbyś to dla nas przeczytać? (RC) Pewnie, ok, mój mikrofon... 
coś się stało... (MK) Czy uruchomił się alarm pożarowy? Uuuu, dobrze, ja to przeczytam. Tu 
jest napisane, że Węgiel-14, lub radioaktywny węgiel jest radioaktywnym izotopem węgla z 
jądrem atomowym zawierającym 6 protonów i 8 neutronów. Jego obecność w materiałach 
organicznych jest podstawą metody datowania radiowęglowego, pionierowanej przez 
Willarda Libby'ego i współpracowników. Do datowania próbek archeologicznych i 
geologicznych, i hydrogeologicznych. Ktoś jest na moim ekranie lub ktoś... czy to ty bawisz 
się w tle? (RC) Miałem zamiar go powiększyć. (MK) Ok, dobrze, kontynuuj. (RC) Lub mogę 
czytać... (MK) OK nie, nie, w porządku kontynuuj Rick, ponieważ musimy to zrozumieć, 
kontynuuj. (RC) Chcesz, abym przeczytał? (MK) Tak, tak, doczytałem do 1949 (RC) Tak 
dobrze. Więc Węgiel-14 został odkryty 27 lutego 1940 roku, przez Martina Kamena i Sama 
Rubena w laboratorium Radiacyjnym Uniwersytetu Kalifornijskiego, w Berkeley w 
Kalifornii. Jego istnienie zasugerował Franz Kurie w 1934 r. Istnieją trzy naturalnie 
występujące izotopy węgla na Ziemi: Węgiel-12, który stanowi 99% węgla na Ziemi, Węgiel-
13, który stanowi 1%, i Węgiel-14, który występuje w śladowych ilościach, tworząc około 1 
lub 1,5 atomów na 10 do 12 atomów węgla w atmosferze. Węgiel-12 i Węgiel-13 są stabilne, 
podczas gdy Węgiel -4 jest niestabilny i ma okres półtrwania 5730 lat, plus minus 40 lat. 
Węgiel-14 rozpada się na azot -4 przez rozpad beta. Gram węgla zawierającego 1 atom 
Węgla-14 na 10 do 12 atomów będzie emitował około 0,2 cząstek beta na sekundę. 
Pierwotnym naturalnym źródłem Węgla-14 na Ziemi jest działanie promieni kosmicznych na 
azot w atmosferze, a zatem jest to kosmogeniczny nuklid. Jednak do tej puli przyczyniły się 
badania jądrowe na otwartym powietrzu w latach 1955-1980. Różne izotopy Węgla nie różnią 
się znacząco pod względem właściwości chemicznych. To podobieństwo jest 
wykorzystywane w badaniach chemicznych i biologicznych w technice zwanej 
etykietowaniem węglem: Atomy Węgla-14 mogą być użyte do zastąpienia nie 
radioaktywnego Węgla w celu śledzenia reakcji chemicznych i biochemicznych z udziałem 
atomu Węgla z danego, dowolnego związku organicznego. (MK) Czy możesz powtórzyć to 
ostatnie zdanie? (RC) OK. Powiem cały akapit, może mieć więcej sensu, Różne izotopy 
Węgla nie różnią się znacząco pod względem właściwości chemicznych, to podobieństwo to 



jest wykorzystywane w badaniach chemicznych i biologicznych oraz w technice zwanej 
etykietowaniem węglem: Atomy Węgla-14 mogą być użyte do zastąpienia nie 
radioaktywnego Węgla, w celu śledzenia chemicznych i biochemicznych reakcji z udziałem 
atomów Węgla, z dowolnego danego związku organicznego. I jeśli wrócisz do pierwszej linii 
górnego akapitu, (RC) Ups, chwileczkę. (MK) Po prostu idź do góry. Mówi, że Węgiel-14 
jest radioaktywnym izotopem Węgla, a potem mówi na dole, Węgiel-14 może być użyty do 
zastąpienia nie radioaktywnego Węgla w celu śledzenia chemiczno- biologicznych reakcji, 
obejmujących atom Węgla lub dowolny inny związek organiczny. I gdy to przeczytasz, jest 
napisane, że rozpada się na Azot, ale wszystko to jest w stanie materii. W warunkach Plazmy 
ciała człowieka, oraz w wymiarze Wszechświata, co znaczy radioaktywne? Oznacza 
energetyczne. A energetyczny wymiar tego Węgla-14 jest absolutnie niesamowity, ponieważ 
nie jest to rozpad beta, jest to dynamiczne plazmatyczne pole, które ciągłe podróżuje poza 
prędkością światła w stanie materii. Przyczyną tego, co nigdy nie zostało zrozumiane, może 
teraz uda nam się wyjaśnić, to: Neutrony są źródłem energii, ponieważ chcą się rozpadać, aby 
tworzyć stabilność. Rozszczepiają się na Proton i Elektron, by stworzyć stabilny stan dla 
siebie, ale w przypadku Węgla-14 masz dwa Neutrony w tym samym czasie zajęte 
uwalnianiem i w tym procesie dynamicznych centrów punktowych próbujących zachować 
równowagę lub stworzyć równowagę w ich interakcji pól tworzą linię izolacji. Linię pola 
magnetycznego, która nie akceptuje już więcej, ponieważ w tej chwili objęła samą siebie. Pod 
pojęciem magnetycznego odizolowania i izolacji, kiedy masz podwójną podstawę neutronową 
jak ta, oznacza to, że jej stan materii jest sam w sobie, izoluje siebie, ma ogromną ilość 
energii do uwolnienia i to daje bardzo mocne dynamiczne centrum, do swojej struktury 
węglowej, pozostałe 6 Protonów i Neutronów i dosłownie to katapultuje ten materiał. 
Normalny Węgiel nie zachowuje się w ten sposób. Materiał radioaktywny, co oznacza, że ma 
ogromną ilość energii, w warunku plazmowym ma ogromną, ogromną ilość energii, która 
zaburza równowagę z tym, że nie ma elektronów, by się nimi żywić, by się dzielić, żeby mógł 
stworzyć równowagę dla siebie, by stać się atomem, stwarza to, co nazywam 'super-pocisk' z 
Węgla-14. A to pozwala człowiekowi podróżować w głąb kosmosu jako nielicznym, jeśli 
możesz to zreplikować. To dużo uczy tych z nas, którzy chcą zrozumieć, bo z powodu tej 
wysokiej prędkości, tworzy linię transportu dla pola jego stanu materii. Węgiel-14 jest 
plazmatycznie radioaktywny, nie w stanie materii radioaktywny jeśli możemy to nazwać w 
ten sposób. Jest źródłem energii, której jest tak dużo, że jest jak wirus, siedzący wokół jądra 
Węgla i z powodu tej ilości energii którą jemu daje, po prostu robi ognistą kulę z innych. To 
darmowy silnik, to darmowy zasób energii dla struktury i kiedy wchodzisz w wymiar stanu 
materii, wielu lekarzy, wielu lekarzy popełnia błąd pomiędzy nim a Azotem. Jest przyczyną 
wielu nowotworów, ale można to zrozumieć ze względu na jego wagę w porównaniu do 
innych Węgli, prowadzi do kombinacji interakcji stanu materii. Jest to potężna kula ognia i 
ten ogień się nie zatrzymuje, ponieważ energia uwolniona przez jeden Neutron aby przejść 
przez, to, co nazywamy rozszczepieniem, co ma stać się rozpadem nuklearnym, jest 
automatycznie absorbowana przez inny Neutron i w tym procesie w dynamicznym polu 
magnetycznym, część energii w pobliżu innych Protonów i Neutronów, stają się na nią 
aktywne. I na wiele sposobów, jeśli zrozumiesz określanie wieku, tym co nazywamy 
datowaniem Węglem-14, powinno dać wam bardzo jasne zrozumienie, jest to czas kiedy 
przerywasz cały proces. Wtedy możesz prześledzić, kiedy i jak czy samo się zatrzymało, lub 
w procesie w którym warunek się zatrzymał, z powodu braku transferu energii. Co jest 
interesujące, jeśli przejdziemy do następnego kroku i zrozumiemy, że macie Węgiel i macie, 
w pewien sposób Tryt. Dwie komórki pracujące razem, dwie komórki funkcjonujące w taki 
sposób jak Hel, lub w pewien sposób jako Tryt, a czasami ze względu na energetyczny 
balans, zachowują się jak, po prostu dwa Neutrony. To co to nam da, jest rozszerzeniem tego, 
jak zrozumieć, że się starzejemy się. Jak szybko się starzejemy i dlaczego kiedy używamy 



GANSów lub technologi Plazmy na komórce człowieka, to widzimy ogromne zmiany, 
ponieważ ingerujemy w Linię pola transferu energii. To właśnie dlatego nasz GANS CH3 
pokazuje wiele cech Węgla-14. A jeśli to zrozumiemy, możemy w pełni to wykorzystać. 
Kiedy robimy pomiary, rozpadu czy czegokolwiek, zawsze popełniamy błąd, w konwersji 
energii Węgla-14 z Azotem. Jest to tak powszechne, że z tego powodu straciliśmy wiele, 
wiele części, całej struktury zrozumienia funkcjonowania ciała człowieka. Co chciałbym 
zrobić, chciałbym zabrać cię do kroku zrozumienia tego procesu. Potrzebuję tablicy. Ricky 
mógłbyś pisać za mnie, bo nie mogę, straciłem swój ekran. (RC) Ok, ale teraz widzimy twoją 
tablicę. (MK) Tak, ale nie mam mojego pada do ekranu... W porządku, mogę pisać, nie ma 
problemu. Kiedy masz Wodór, jeśli spojrzysz, nie jest atomem w pewnym sensie, jest 
połówką atomu, ponieważ nie zawiera żadnych Neutronów, jest to brak Neutronów w nim. 
Następnym krokiem tutaj jest Azot, lub jeśli możemy go umieścić to Węgiel-14. "Bardzo 
ciekawe, dlaczego nie mogę korzystać z mojego systemu." Wtedy zrozumiesz proces zero do 
czternastu. Teraz następne czternaście pojawia się tutaj, znowu Węgiel-14, ale pokazuje się 
jako krzemionka. W tym procesie, "Mam problem z pisaniem." Następny 14 Węgiel-14 jest 
krzemionką. Rozumiesz, widzisz to tam, kolejne 14, jeden z głównych składników życia 
człowieka. Kiedy weźmiesz to krok dalej.... 28, 14, i kolejne 14,jest dynamiczne....42. Czy 
ktoś może nam powiedzieć czym było to 14? W przejściu siły pola magnetycznego, jest pan 
KOHN, "doceniam tą piękną rzecz, którą miałem jako pióro" Jeśli spojrzysz na to jeszcze raz, 
do czego nas to prowadzi, gdzie nas doprowadzą te dwa? Dochodzimy do czegoś naprawdę 
łatwego, () 56 (MK) Tak wiem, po prostu nie mam ekranu. "Armen, jak się masz kochanie?" 
(AG) Dobrze. (MK) Dobrze, to dobrze. Teraz widzisz, jak Węgiel-14 był kręgosłupem i jego 
różne kombinacje, tutaj jest 56, następnym jest 70, a następnie zobacz, co robi 70, które 
pierwiastki znajdują się w tobie jako 70? Ale musisz pamiętać o czymś bardzo dziwnym. 
Tutaj, nie widzimy zwykle, jako tako, co zajmuje pozycję jako kolejny pierwiastek, który 
znamy pod numerem 42. Wtedy rozumiesz, jak wiele nasi naukowcy z przeszłości zapomnieli 
i nie widzieli, ponieważ nigdy nie rozważali dynamicznej struktury, której żadna z nich, jedna 
z nich, dwie z nich, trzy z nich, ich cztery, stworzyło cykl życia na tej planecie dla ludzkości. 
I popatrz na linie półbalasnu. A wtedy zobaczysz, jak życie człowieka, stopniowo nabierało 
kształtu na tej planecie. To naprawdę podnosi fantastyczne pytanie i jest nim, bardzo, bardzo, 
prosto, bardzo, bardzo, proste; Czy ciało człowieka, czy ciało człowieka funkcjonujące na 
Węglu-14 pasowałoby by do podróży po głębi Wszechświata, po Liniach Węgla-14, pola 
magnetycznego Wszechświata? Jest to absolutnie doskonałe dopasowanie! I jeśli spojrzysz na 
tą strefę, spojrzysz na tą strefę, a potem patrzysz na każdą inną strefę, z Węglem-12, wtedy 
zrozumiesz, jak Dusza Człowieka i fizyczność człowieka, fizyczność człowieka, Dusza 
Człowieka nieustannie się powtarzają i w taki sposób śnimy. I to jest jak, one dwie są tak 
blisko siebie, że straciliśmy widok naszej Duszy, Linię komunikacji naszej Duszy. Gdzie 
poprzez fizyczność komunikujemy transfer energii do Węgla-14, ale funkcjonowanie 
Wszechświata, poprzez transfer Duszy, jest Węglem-14. I żyjemy poprzez Węgiel-12, nasza 
Dusza żyje na Linii komunikacji Węgla-14 i to jest jak będziemy podróżować w przestrzeni 
Wszechświata. Wtedy zrozumiesz jak łatwo powinno być dla ludzkości zostać podróżnikami 
Wszechświata. Każda wskazówka transferu grawitacyjno magnetycznego pola kosmosu 
prędkości Wszechświata, siedzi w strukturze aminokwasu i fizyczność człowieka, w 
wymiarze magnetycznych pól, jesteś idealnym dopasowaniem. Teraz, czy człowiek zrozumie 
to na tyle, że w sprawdzaniu wymiarów fizycznych w stanie materii, widzi krzem, azot, 
aminokwas i żelazo, lub jest to w rzeczywistości wielokrotność kombinacji Węgla 14? Wtedy 
dochodzi na nas nowy wymiar w Linii komunikacji do sterowania reaktorami kosmicznymi. 
Zrozumienia stworzenia Duszy, i wymiaru Emocji człowieka w Linii fizyczność i Duszy 
Człowieka. Aby zrozumieć, jak podróżować, jak się odżywiać, jak mnożyć się w głębi 
Wszechświata? Lub gdziekolwiek we Wszechświecie. Ostrzegłem wczoraj Poszukiwaczy 



Wiedzy w nauczaniu w, prywatnym nauczaniu, patrzcie co się zbliża. Ci z was, którzy pracują 
nad jakimś wymiarem transferu, transportu, w wymiarze strukturalnego przewodnictwa 
fizyczności człowieka lub Duszy Człowieka, teraz znalazłeś wielką odpowiedź. Jeśli 
spojrzysz, gdy patrzysz na Alekz Beads, system MagGrava, używasz CO2 dla linii 
komunikacji dla cukrzyków i wszystko inne. Teraz możesz dodać wymiar transportu Duszy 
do niej. Teraz człowiek ma dwa wyjścia/wybory czy chcę podróżować w wymiarze wolnego 
Węgla, lub czy chciałbym podróżować w wymiarze super prędkości Duszy? Czy mogę 
wykorzystać pole plazmatyczno-magnetyczne CH3, które mogę wyprodukować tak łatwo, by 
stał się dawcą Energi Węgla 14? Czy jest do niego skrót? Lub czy w rzeczywistości cukier 
zachowuje się jak Węgiel 14? W nadprzewodnictwie Energi jednego atomu Wodoru. Czy to 
dlatego ciało człowieka ewoluowało się tak szybko na tej planecie? Ponieważ obecność 
podstawowego cukru, który daje Węgiel 14, który sam w sobie jest bardzo aktywny ma 
dodatkowy sposób na uwolnienie energii, aby stać się energetycznym źródłem energii, lub 
czy jest dodatkowym Elektronem lub dodatkowym Neutronem, lub dodatkowym Protonem, w 
zależności od tego, jak zdefiniujesz staje się punktem, że z powodu interakcji dwóch 
Neutronów w Węglu 14 w fizycznej kolizji z dodatkowym Protonem, prowadzi do krea... 
uwolnienia energii, którą człowiek potrzebuje by wytworzyć, i dodatkowego dynamizmu w 
aminokwasie? I staje się źródłem energii. W pewien sposób wprowadziliśmy barierę, gdy 
nadchodzi kula, zaabsorbujmy jej energię i ta energia bez kuli, kula uwolnienia w sposób 
ciągły jest przez podwójne Protony lub Neutrony, ponieważ masz potwierdzenie energii w 
stanie Plazmy, który z interakcją lżejszego od jednego do dwóch, że jest dwa Protony 
potwierdzające z Elektronem jako Neutron w CH3 z trzecim jest jak umieszczanie bariery lub 
tworzenie plazmatycznych sił pól, bardzo podobnie jak tworzysz ruch. To są twoje dwa 
Wodory i to jest twój pojedynczy Wodór, i w tym procesie, gdzie już masz Węgiel tutaj, 
tworzysz uwolnienie energii do aminokwasu, który jest z nim związany. I ten aminokwas 
staje się aktywny, otrzymuje energię, może przeżyć. Więc jeśli możemy zwiększyć wiązanie 
CH3 lub Węgla 14 w obecności ciała człowieka, co tworzy ciągłe zasilanie/dostawę do 
aminokwasu, co oznacza, że aminokwas nie potrzebuje ciągłego wyczerpywania się, a kiedy 
się wyczerpuje, daje życie na wieki dla człowieka, ponieważ nie ma zniszczenia/uszkodzeń, 
nie ma ciągłego wyczerpania, uzupełniania go. To jest jak możesz wydłużyć życie na tej 
planecie. Proste zrozumienie transferu pól Wszechświata, może wiele zmienić dla człowieka, 
jeśli człowiek zrozumie co jest grane. (RC) Przepraszam panie Keshe, możemy prosić, żeby 
odsunął pan odrobinę mikrofon od ust? Dziękuję. (MK) Lepiej? (RC) Myślę że tak, 
kontynuuj. (MK) Tak czy jest dobrze? (RC) Pewnie, tak. Więc teraz rozumiesz, jak możemy 
nawet przedłużyć życie człowieka, poprzez zrozumienie i funkcjonowanie Węgla 14, i jak 
możemy wykorzystać to działanie Węgla 14 by wytworzyć szybkie dynamiczne ruchy białek 
w całym ciele człowieka w wymiarze transportu Duszy. Teraz nauka o fizjologii, nauka o 
Duszy Człowieka niczym nie różni. Teraz możemy zrozumieć znacznie więcej, teraz możemy 
na nim działać. Możemy operować dzięki niemu, możemy przedłużyć życie z nim, a potem 
nie jesteśmy zależni od cyklu rotacji jednej rzeczy, co nazywamy dniem, rokiem, lub 
czymkolwiek innym, co ludzkość zdecydowała się nazwać. Teraz, po której stronie opowieści 
chcesz, abym ci wyśpiewał? Czy naukowcy mieli rację zmierzyć zanik życia czegoś na 
Węglu 14 lub czy spóźnili się na łódź? Lub czy można wykorzystać działanie Węgla 14, by 
stworzyć nowy wymiar życia człowieka w kosmosie? Pamiętasz zeszły tydzień, kiedy 
mówiłem o rozdzieleniu luk/szczelin między galaktykami, mówiłem o Węglu 14. Zacząłem 
układać dla ciebie, żebyś zobaczył, co rozumiesz, do następnego razu, do następnej nauki, do 
następnego razu mogą być następnym razem po czasie spędzonym tam. Ale nauczanie teraz 
zaczyna nabierać znaczenia, zaczyna nabierać zrozumienia, ponieważ jeśli możesz stworzyć 
warunek transferu energii na poziomie Węgla 14, możemy podłączyć się do uniwersalnej Lini 
transportu, możemy podłączyć się do zrozumienia, tworząc życie dla innych, którzy są 



pasażerami tej Linii, aby manifestowali się w portalu, w życiu, które tworzysz. Wszystko co 
robisz tworzysz nowy przystanek. Czy nie chciałbyś tutaj wystartować, tak sądzę, stworzyłem 
warunek które mogę utworzyć w tej replikacji. Jeśli chcesz zrozumieć, może uda nam się 
wyjaśnić, jest nadprzewodnictwem w przewodnictwie samej Plazmy, teraz możesz sobie 
wyobrazić, co naukowcy mówili nam o nadprzewodnikowych materiałach, nie tylko mają 
teraz nadprzewodnikowe materiały w postaci warstw Nano, teraz masz nadprzewodnikową 
ścieżkę do transportu. Teraz, gdy to zrozumiesz, ciało człowieka składa się z GANSów. 
Zaczyna się sumować. Ale czy chcesz zaprosić wszystkich? Lub chcesz mieć określoną 
długość lub określoną osobę, nie chcesz zaprosić kuzynów, ale chciałbyś aby przyszli 
wujkowie, i nie wiesz, czy wujek będzie i reszta, w garniturze lub przyjdą w piżamach. Jak 
manifestujesz, że pojawia się tylko wujek i nie ma kuzynów, albo tylko kuzyni bez wujków? 
Wróć do swojej nauki, wróć do zrozumienia, wrócić do zrozumienia interakcji pól pola 
grawitacyjnego, z inercją/bezwładnością, co prowadzi do stworzenia manifestacji materiału w 
stanie materii, wtedy to rozumiesz. Wtedy rozumiesz, że możesz stworzyć warunek 
potwierdzenia istnienia, przez wprowadzenie trzeciej siły w Węglu 14 i każdy pasażer 
Wszechświata, który pasuje do tego, przejawi się w twoim Portalu. To bardzo podobnie gdy 
tworzysz stan materii z interakcją pól twoich rdzeni/reaktorów to ty poprzez wprowadzenie 
inercji dyktujesz jaka materia zamanifestuje się z energii atmosfery. W przypadku płynów i 
żelaza, zamanifestowaliśmy gdy wyprodukowaliśmy krew, hemoglobinę. W przypadku 
interakcji pól, stworzyliśmy złoto, cynk, magnez lub inne, widzieliśmy to w wynikach testu, 
jak to było zrobione niezależnie, aby potwierdzić, co zostało zebrane. Teraz zrozumienie 
transferu i transportu, i połączenia między Duszą Człowieka, która teraz staje się językiem 
Uniwersalnej Społeczności, w zrozumieniu tej Linii transportu, teraz, możesz zapraszać 
znajomych do domu, a następnie dyktujesz jakich przyjaciół, kto jest przyjacielem. Nie chcę 
tego, chcę zobaczyć, co mi da taka i taka siła w spektrum magnezu z Węglem 14 i zobaczyć, 
które stworzenia Boga przyjdą, pojawią się, przy okazji, bezwładność prowadzi do stworzenia 
i manifestacji energii Wszechświata w złocie lub miedzi, teraz nauczyliśmy się jak 
zamanifestować naszych gości. Ale możesz użyć tego samego procesu, aby stać się częścią, 
przyłączyć się do Lini super autostrady Wszechświata, dopóki twój kuzyn, twój syn na 
planecie Zeus stworzy stan aminokwasu w sile twojego Węgla 14, co prowadzi do 
wylądowania tam. Teraz rozumiesz. Ponieważ w tym wymiarze podróżujesz przez Linię 
komunikacji szybkiej prędkości, przez co nazywamy prędkością Duszy Człowieka. Ponieważ 
wciąż jest to kombinacja aminokwasu, ale wciąż jest dynamiczna i może się w nim łączyć. 
Teraz staje się coraz trudniejsze. O wiele trudniejsze. Ci z was, którzy rozumieli, ci z was, 
którzy być może zrozumieją w przyszłości, już zrozumieli, i już weszli w produkcję Portali. 
Ale bądź ostrożny, gdy robisz, co powiedziała twoja matka, kiedy byłeś młody, i byłeś na 
ulicy, "nie rozmawiaj z nieznajomymi" "i nie wracaj za każdym razem do domu z kotem lub 
psem"??? Ilu z was tak miało? Mamo to jest ostatni ostatni kot którego przyniosłem obiecuję. 
Teraz otwieramy wam portale, kto się pojawi? I jak dobrze dokonałeś potwierdzenia i procesu 
poziomu Duszy, którą zaprosiłeś? Co to oznacza dla ciebie, tych z was którzy mieli nadzieję, 
że coś wyskoczy jak z jackpota? (RC) Na Q&A panie Keshe, Dimitri wspomniał, zadaje 
pytanie: Więc kiedy używamy systemu lotu Duszy Człowieka, to używamy Węgla 14 w nas 
samych? (MK) Nie wiem, co myślisz. (RC) Cóż, on także przyszedł, dwie minuty później, z 
innym pytaniem: Więc używanie Węgla 14 w nas samych jest wynikiem postępowania? 
Sądzę, że właśnie wtedy wspomniałeś o nadprzewodnictwie, ten con jest... wykorzystanie, 
użycie Węgla 14 jest rezultatem postępowania, w pewien sposób? Jest to jest gra słów, ale 
może to prawda. (MK) Co za piękny dzień. Domyślamy się, że uczynki to zrozumienie i 
zrozumienie wiedzy. Pojmowanie Totalności, to jest to o co chodzi. Chodzi o Totalne 
istnienie. (L) Oh panie Keshe. (MK) Tak? (L) Bardzo fantastyczne... (MK) Chciałabyś się 
przedstawić, proszę wiemy kim jesteś. (L) Tu Lin z Chin, z pięknego kraju i wiele osób 



uwielbia cię tu. Tak, myślę, że dzisiaj przynosisz nam tak fantastyczne nauczanie, ale to 
przypomina mi wideo, które oglądałam wcześniej, chodzi o medytację z nauczania buddyzmu 
i stamtąd pamiętam, że pokazuje biała Linię łączącą, kiedy Dusza wychodzi z ciała i 
podróżuje w głębokiej przestrzeni, i zawsze jest połączona z ciałem fizycznym. Więc kiedy 
mówisz o Węglu 14, myślałem, że może to jest pole Węgla 14 wewnątrz ciała, i że odnajduje 
dopasowanie, siły Wszechświata Węgla 14, a wtedy Dusza, po prostu podróżuje poza ciałem, 
czy to prawda? (MK) Kolor mózgu człowieka jest dziwnym kluczem do koloru Duszy. Kiedy 
popatrzymy na strukturę mózgu widzimy bardzo biały kolor, kremowo-biały kolor, w różnych 
punktach mózg ma nieco inny kremowo-biały kolor. Który jest połączeniem Magnezu i 
Węgla i Cynku. Ponieważ jeśli zrobiłeś kombinacje magnezu, Cynku i CO2 w GANSie i po 
prostu zmienisz proporcje nieznacznie, otrzymasz idealne, idealne dopasowanie struktury 
fizyczności mózgu człowieka, w tym wymiarze. Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek zrobił 
GANS z krzemu? (JB) Zrobiliśmy dużo w Arizonie. (MK) Jakiego jest koloru? (JB) 
Krem...(MK) Proszę? (JB) Jak krem. (MK) Jak co? (JB) Jak kolor kremowy. (MK) Dzień 
dobry! Jak wielu z was zrobiło GANS cynku? (JB) Ponownie, zrobiliśmy dużo cynku. (MK) 
Śnieżnobiały? (JB) Śnieżnobiały. (MK) CO2 jest białawo kremowe, krzem jest białawo 
kremowy. Pan COHN białko - przeźroczyste, Cynk białawo kremowy. Czy nie jest mózg 
człowieka, tym co trzyma zawartość Duszy Człowieka, idealnie dopasowany dla człowieka, 
aby stał się człowiekiem kosmosu? Czy to, lub czy możemy uznać za, jak wielu z was zrobiło, 
zakładam, GANS wapnia też, jaki koloru jest GANS Wapnia? (A) Białawo kremowy. (MK) 
Czy mogę powiedzieć dzień dobry? (KS) A Wapń ma również izotop poziomu 42, który jest 
stabilny. (MK) Dzień dobry. Czy znaleźliśmy zrównoważone połączenie, między obydwoma? 
Pojemnikiem i kontrolą fizyczności człowieka pojemnikiem i kontrolą Duszy Człowieka. Czy 
to nasza Dusza podróżuje w wymiarach fizyczności człowieka, i dlatego śnimy, poprzez 
naszą Duszę, i zostaje to zarejestrowane w wymiarze zrozumienia i pamięci fizyczności 
człowieka? Czy stan materii fizyczności człowieka to miedź? I jego powłoka o takiej samej 
równowadze sił nano-powłoka, która tworzy nadprzewodnictwo do wymiaru Duszy 
Człowieka? Czy żyliśmy podwójnym życiem w życiu fizycznym super zastąpionym lub super 
osłoniętym, według wymiaru nadprzewodnictwa i poziomu jednego stanu materii, który jest 
połączony z uniwersalnym wymiarem, który jest naszą Duszą, która już została zbudowana, 
została opracowana i była od początku w kierunku i w obecności Duszy Totalności 
Wszechświata. Wiesz, czym jest materiał nano? Nie ma znaczenia czym, luka przestrzenna 
jest ta sama. 14 14 14 nie ma znaczenia, jakim jesteś materiałem. Bazuje na mnie, ponieważ 
mam pola, które możesz kopiować w dwójkach i potrójnych? nieczytelne Teraz połowa 
tajemnicy życia człowieka, może jest rozwiązana, może teraz możesz zrozumieć, jak 
człowiek żył podwójnym życiem. Coś tajemniczego tutaj, co jest w 78. (RC) Więc mówisz o 
Selenie w tym przypadku, panie Keshe z 78 selen ma 78 i 9, 6 lub coś takiego, waga. A Selen 
to jednym z istotnych pierwiastków dla ciała i jest jego niedobór w wielu glebach, jak na 
przykład w okolicy, w której mam szczęście żyć. (MK) I jesteś otoczony. (RC) Przepraszam 
to do mnie? (MK) Wyjaśnij. (RC) No cóż, po prostu wiem, jest tam lokalna ekologiczna 
ogrodniczka i ona wspomniała mi Selen jest jednym z istotnych pierwiastków, widzimy, 
Żelazo to oczywiście jeden i oczywiście Węgiel, Tlen, Wodór i Azot, i wierzę... Krzem jest 
także jedną z podstawowych rzeczy. I chodzi o to, myślę że z powodu pewnych warunków, 
lokalnych warunków, wiele gleb może być pozbawionych Selenu, więc kończy się i nie 
możemy... nie rozumiem (MK) Patrzymy na coś w przedziale 74, 78. (RC) 78 tak. (KS) Jest 
pięć do pięciu pięć i pół razy czternaście, to nie jest wielokrotność 14. (MK) Proszę? (A) To 
dziwne, ponieważ jest trochę dalej od 70 jest pięć i pół razy więcej 14 (RC) Więc powinniśmy 
powiedzieć, że powinno być 56 plus 14, aby przejść do następnego kroku. (MK) 70 tak, ale 
teraz, jeśli spojrzysz na 78... (KS) 70 plus dwie 4. (MK)Widzisz jeśli masz 56, i masz kolejne 
14 daje ci 70. Ale jeśli pójdziesz w górę, o połowę wagi masy atomowej Tlenu, następnie 



otrzymujesz kombinację siły pola grawitacyjnego tej planety, która się w nim blokuje, lub w 
inny sposób, jeśli na to spojrzysz, jeśli dodasz część efektu/wpływu magnetycznych pól 4 
atomów tlenu tej samej kombinacji, skończysz gdzieś w okolicach Miedzi i Cynku. Jeśli 
weźmiesz kombinację mas pierwiastków Tlenu, które przyciągają i zamykają człowieka w 
fizyczność tej Ziemi, że przywiązują/łączą energię Duszy Człowieka do fizyczności tej 
planety, gdzie siły pola magnetycznego pola grawitacyjnego tej planety zawsze mówiliśmy, 
że to Tlen, idziesz 4 razy 16, wtedy widzisz, jak Cynk stał się częścią struktury fizyczności 
człowieka, wtedy widzicie, że poprzez Węgiel-14, jak Dusza Fizyczności człowieka zaplątała 
się w pole grawitacyjne ciała człowieka. A potem, możesz zobaczyć jak Dusza Fizyczności i 
Duszy Człowieka, zamknęły się w połączeniu ze sobą. Jeśli nie rozumiesz, pozwól mi 
wyjaśnić. Tutaj mam następny krok, tak? 68. Tutaj mam 64, teraz tutaj mam Cynk połączony 
do pola magnetycznego pola grawitacyjnego Tlenu, który łączy się z grawitacyjno-
magnetycznym elementem nieferromagnetyczny ale w stanie GANSu, lub stanie Plazmy 68 
Tlenu. Teraz widzisz, jeśli dodam 14 tutaj do tego, jak cała struktura zamyka się razem. Tutaj 
wprowadzasz Emocję, wymiar kontroli, teraz rozumiesz, tutaj.... (JB) Myślę, że narysowałeś 
liczbę 68 i myślę, że powinno być 64 tam, u góry, w kole, powinno być 64. (MK) Oh tak, 64 
przepraszam. Teraz rozumiesz jak fizyczność człowieka, Dusza Człowieka oraz połączenie 
między Duszą i fizycznością, ich przewodnictwo, zamknęły się w sobie na wzajem i 
dlaczego, kiedy śnisz, pamiętasz w wymiarze fizycznym i pamiętasz, to co powiedziała mama 
i to tylko dzieje się w wymiarze pola magnetycznego Duszy i wspólnego mianownika 14. 
Teraz może zrozumiesz, dlaczego pamiętamy wszystko z naszych snów. Ponieważ go 
wprowadzamy i zamykamy w fizycznym wymiarze. Jest to bardzo, bardzo łatwe do 
zrozumienia, jak człowiek dostał się do całego cyklu stworzenia. Atmosfera tej planety 
stworzyła tylko ten warunek i dostępność sił pól. Kombinacja Węgla-14 i Węgla, w Lini 
połączenia z fizycznością i wszystkim innym, ciągle grała w przód i w tył. Jeśli dodasz 6 lub 
7 połowy węgla do samego siebie, 6 do 14 otrzymasz 20, czym jest 20? Jeśli dodasz połowę 
wagi Azotu do masy Azotu, która wynosi 7, dostajesz 21, 22 - Sód, a następnie zobaczysz, jak 
wzrastała struktura. Jak człowiek został uwięziony w fizyczności tylko przez przypadkowe 
stworzenie warunku, jednego do fizycznego wymiaru tego magnetycznego pola, tej planety, 
niezależnie od jej stanu materii, poprzez jej stan gazowy, którym jest Tlen, jeden poprzez 
wymiar stanu materii tej planety, która jest poprzez jej Węgiel, a wtedy jeden w wymiarze 
siły funkcjonowania Wszechświata, komunikacji lub Lini transportu, którym jest Węgiel-14. 
Człowiek zawsze funkcjonował we wszystkich trzech wymiarach, teraz wiesz, dlaczego 
pamiętasz swoje sny, dlaczego kolor ciała, Duszy Człowieka zawiera się w białych 
odcieniach mózgu człowieka. Wszystko inne jest dopasowane i by pasowało do siebie, 
wszystko inne jest tam umieszczone, połączenie fizyczności, połączenie Duszy Człowieka, 
połączenie, ze stanem materii, który w pewien sposób, jest kompromisem między tymi 
dwoma, i grawitacyjno-magnetycznym polem tej planety. Każda połowa lub dodatek Węgla 
do Węgla-14, daje ci połączenie z twoim fizycznym wymiarem. Wtedy zrozumiesz, jak oba 
są magnetyczne, mają do czynienia z polem grawitacyjnym, by trzymać się go, w wymiarze 
istnienia pola Plazmy ciała, doprowadziły do stworzenia tego samego połączenia z 
uniwersalną linią komunikacji i polem magnetycznym. Jedno funkcjonuje w wymiarze 
fizyczności, jedno funkcjonuje w wymiarze Duszy Człowieka, a kolejne funkcjonuje w 
wymiarze Duszy Fizyczności. Ale wymiar Duszy Człowieka i wymiar fizyczności człowieka, 
znajduje się w wymiarze Duszy Fizyczności, która jest poprzez krew. W ten sposób zawiązało 
się połączenie i to jest jak pole przemieszcza się z fizycznego wymiaru, krwi, miedzi, cynku. 
Teraz widzimy strukturę, teraz widzimy jak możemy podróżować w wymiarze fizyczności 
lub możemy podróżować w wymiarze Duszy Człowieka, jeśli wprowadzisz warunek 
bezwładności grawitacyjnego pola gazu, który jest całkowicie w stanie Plazmy, którym jest 
Tlen, wtedy mamy manifestację opakowania/zawartości fizyczności Duszy Człowieka, 



którym jest cynk, którym jest aminokwas, którym jest krzemem, którym jest Węglem-14 i 
Węgiel. Teraz ludzkość, powinno to być bardzo łatwe dla niej do zrozumienia, dlaczego 
nawet śnicie, i pamiętacie swoje sny, ale tak naprawdę jest to komunikacją na linii twojej 
Duszy i nazywasz to snem. Niektórzy z was mają wystarczający wpływ na przekształcenie 
między Węglem i Węglem-14, że możesz nawet nazwać to życzeniem. Ale w rzeczywistości 
zrozumieliście jak podłączyć się do Duszy Człowieka. Teraz rozumiecie, kiedy 
wyjaśnialiśmy, w jaki sposób można kontrolować kosmiczne reaktory za pomocą myśli, 
poprzez życzenie - chcę udać się w lewo. Dzień dobry John! (JB) Nie śpię i przykładam 
uwagę. (MK) Co sprawiło, że zrobiłeś krzem?(GANS) (JB) Ponieważ, teraz nasze ciała są 
oparte na Węglu i wiesz, że wiele słyszałem w rozmowach i naukach o przechodzeniu do 
krystalicznej bazy opartej na krzemionce, więc teraz zaczyna to mieć sens, ponieważ widzę, 
gdzie krzemionka pasuje do równania. (MK) Ale możesz zobaczyć jak krzemionka kontroluje 
pana COHN. (JB) Teraz to widzę. (MK) Teraz czy nie oznacza to, że w swoich systemach 
musisz zawsze brać pod uwagę by być połączonym do użycia/wykorzystania aminokwasu? 
(JB) Wiesz my zawsze mieliśmy, zawsze wszystko co robimy łączymy z aminokwasami, 
które są połączone... (MK) Gdy tylko pomyślisz, twój system powinien latać. (JB) Musimy 
tylko poprawić kilka małych rzeczy i do tego dojdziemy. (MK) Małe poprawki do zrobienia?! 
Teraz mam nadzieję, widzimy i rozumiemy. Dlaczego śnimy na tym poziomie, ale żyjemy na 
tym poziomie. Teraz jak myślisz, gdzie znajduje się linia połączenia z siłą Duszy Człowieka? 
Wciąż czekam! (JB) Na tą chwilę znajduje się w Cynku-64, ale jest wzdłuż szlaku Węgla-14, 
jest ścieżką do... (AG) 9ta. (MK) Wciąż czekam Armen. (AG) 14 razy 9. (MK) Dlaczego 9? 
(AG) Nie, nie, 14 razy 9. (MK) Tak, dlaczego 9 razy? (AG) Idzie w kierunku Jodu. (MK) Czy 
pamiętasz, Jod wspominaliśmy parę lat temu. (AG) Długi czas temu. (MK) Ci, którzy 
pracowali nad tym pamiętacie, skąd to przyszło? (AG) Jakie było pytanie, bo nie słyszałem? 
(MK) Powiedziałem, czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy, pojawił się Jod? Myślę, że ktoś 
wyliczył, że powinien on być siłą Duszy Człowieka? (AG) Tak, ty tak nam powiedziałeś. 
(RC) Tak również pamiętam, że wspomniałeś o tym. (AG) Czy to jest poprawne? (MK) Teraz 
rozumiesz, bardzo poprawne. Ale rozumiesz pozycję i połączenie z fizycznością. (AG) Teraz 
rozumiemy. (MK) Teraz wiele tajemnic składa się razem. Musisz zrozumieć to, jeśli 
zamierzasz bawić się portalem. Czy poruszasz Duszą, czy poruszasz fizycznością? Ponieważ 
jeśli weźmiesz pierwiastek żelaza, 126 magnetycznych pól Energi, jest w rzeczywistości, 11 
razy, 11.5 razy, biorąc pod uwagę procentową przewodność pól przez Węgiel, jest w okolicy 
interakcją sił pola w materialnym stanie ciała człowieka, co jest Węglem-12. To jest miejsce 
gdzie Dusza Człowieka łączy się z fizycznością człowieka, w wymiarze sił. Po 2, 3 latach 
znów wracamy do tego samego punktu ponownie, ale teraz rozumiemy, czego potrzebujemy. 
Więc gdy stworzysz, swoje portale, bieżącą kalkulacją jest, ile razy siła grawitacji i pola 
magnetycznego Węgla-14, da ci prędkość podróży w wymiarze Lini transportu, linii pól 
Wszechświata o rząd wielkości? Prędkość światła już się tego nie tyczy. To tak, jakby mówili, 
że masz jacht z silnikiem, który może... lub łódź z silnikiem z którą możemy zrobić 100 km/h 
ale nie mówią ci, że na rzece, na której jesteś, już podróżuje z prędkością 400. Więc jeśli 
chodzi o mierzenie/pomiar i zrozumienie transportu poprzez wymiar portalu, lub poprzez 
wymiar Duszy Człowieka na tak wiele sposobów, wymiar... wielokrotność Węgla-14 pasuje 
bezpośrednio do Duszy Człowieka. Więc w pewnym sensie, jeśli na to spojrzysz, podróżujesz 
9-krotną prędkością do kierunku pozycji I wtedy możesz to zacieśnić, poprzez rząd wielkości 
to jest... Nie mówimy o szybkości światła, prędkość światła istnieje tylko w stanie materii. 
Ktoś powiedział, że przechodzimy przez inny wymiar i wyjaśnię to bardzo, bardzo prosto. 
Wyjaśniłem to kilku irańskim naukowcom, dziś rano. Kiedy podróżujesz z prędkością 
dźwięku i przełamujesz barierę dźwięku, podczas przechodzenia przez nią, samolot z pilotem, 
czy zmienia się po drugiej stronie bariery dźwięku? Czy staje się innym samolotem? Czy też 
staje się innym człowiekiem? Bariera dźwięku, po raz kolejny jest kompresją pola 



magnetycznego, nawet nazywasz ją kompresją powietrza, powietrze zrobione jest z 
magnetycznych pól. Więc kiedy człowiek przechodzi przez prędkość światła w materialnym 
stanie, kiedy to robi czy wchodzi w kolejny wymiar? Lub gdy ją przekraczasz, czy za każdym 
razem, pilot staje się osłem i wtedy samolot staje się małpą, i wszystko się zmienia za każdym 
razem, kiedy ja osiągasz? Więc musisz zrozumieć, znalazłeś sposób, metodę 
mierzenia/pomiaru, sposób, aby móc z grubsza zgadnąć , z jaką prędkość chcesz lecieć, gdzie 
chcesz się udać i gdzie ustawiłeś wymiar do sił aminokwasu Duszy Człowieka aby 
wylądować tam gdzie chciałeś być. Przenosisz człowieka poprzez siłę jego Duszy. (RC) Hello 
panie Keshe? Oops zaczekamy minutę lub dwie zanim pan Keshe wróci do nas. (MK) W 
wymiarze...Duszy Człowieka... i poszedł dalej. (AG) Nic nie słyszeliśmy, z tego co 
powiedziałeś. (MK) Ci z was... Nic nie mówiłem, zostałem wyrzucony. Dopiero wróciłem, 
nic nie straciłeś Armen'jan. (AG) OK. (MK) I straciłem wszystkie moje rysunki, ale jest 
dobrze, Teraz rozumiemy proces, teraz zaczynamy uczyć się, jak zrobić ramy. Musisz 
stworzyć ramy wspólnego mianownika, które pozwalają i szanują nie tylko na Duszę 
Fizyczności, jeśli chcesz podróżować w wymiarze fizyczności, ale szanują także Duszę 
Człowieka. Dziwną rzeczą jest, że niewiele istot ma taką kombinację, aby móc podróżować w 
rozpiętości Wszechświata. Teraz widzisz korzyści z bycia człowiekiem. Bardzo niewiele ras, 
dochodzi do tej kombinacji. Teraz zaczynamy budować ramy, teraz zaczynamy wprowadzać 
nowe zasady, nowe wymiary.... co jest właściwie CH3. Wtedy zrozumiesz, jak blisko jest 
człowiek, aby móc się stać pasażerem Wszechświata. Jakieś pytania? (RC) Dziękuję panie 
Keshe i jeszcze raz przypomnę wszystkim uczestnikom, że mogą podnieść rękę do góry i po 
tym rozpoznamy cię, że chcesz mówić. A panel-liści mogą mówić kiedy chcą lub podnieść 
rękę do góry. I mamy jedno pytanie, szczególne od Angeliny. Ona mówi: "Jest to ciekawe 
gdy zastanowimy się nad proporcją między tymi pierwiastkami dlaczego wybrałeś te 
konkretne pierwiastki, czy one są tymi które definiują ludzką istotę? (MK) Nie wybrałem ich, 
to siły grawitacyjne tej planety robiły to od miliardów lat, ponieważ muszą działać w obu 
wymiarach. Wiesz to bardzo łatwe, musisz zrozumieć to jest bardzo, łatwe, łatwiej 
powiedziane być może w przeciągu ostatnich 48h, powtórzyłem to dwa lub trzy razy. 
Podróżujesz 24 godziny na dobę z prędkością samej planety, podróżujesz z prędkością 10 
000, będąc pasażerem tego układu słonecznego. Podróżujesz z prędkością 100 000 będąc 
pasażerem galaktyki i podróżujesz z prędkością 1 miliarda, będąc pasażerem Wszechświata i 
każda z nich ma zatem wpływ na siły pola tworzące człowieka. To jest, jak prędkość z którą 
podróżujesz, kolizje które tworzysz prowadzą do stworzenia. Jeśli prędkość tej planety nie 
byłaby 1500, 1600 powiedzmy, kilometrów na godzinę, aby stworzyć 24 godziny, a 
podróżowałbyś z prędkością 2200 obr./min, co nazywaliśmy km/h to twój dzień miałby 
powiedzmy 16 lub 15 godzin, cokolwiek to może być, wtedy ta prędkość dyktuje tworzenie 
się różnych pól, w odniesieniu do atmosfery tego układu słonecznego. I jeśli to tworzy tą 
prędkość, co oznacza, że powinny być inne siły pola wywierane przez Słońce na Ziemię, lub 
kombinacja mieszaniny samej Ziemi, lub nasza roczna rotacja staje się 200 dniami na tej 
samej orbicie, oznaczę, że lecisz szybko, to znaczy, że tworzymy, produkujemy interakcję 
różnych pól, a struktura a tej planecie się zmieni. Masz kamień szlifierski i trzymasz swój nóż 
ustawiony na stałe w danej pozycji, czy wytworzy on tę samą iskrę przy 1600, jak przy 2200? 
Jest zupełnie inna. Więc środowisko tego Wszechświata, jego prędkość obrotowa, prędkość 
obrotowa Ziemi, prędkość obrotowa Układu Słonecznego, teraz rozumiemy, że ma wpływ na 
tworzenie pierwiastków w różnym położeniu tego układu słonecznego lub tego Wszechświata 
lub tej galaktyki. A ta kombinacja wywiera swój wpływ na pozostałych, to jest... wróć do 
nauczania z ostatnich lat, ciągle nawiązuję do, wiele razy w naukach, że nie tylko 
otrzymujemy to, co nazywacie polami lub promieniowaniem z interakcji pola Ziemi i Słońca, 
otrzymujemy promieniowanie, otrzymujemy pola spoza Układu Słonecznego, która to 
interakcja wpływa na nasze życie. Jako, że wpływa na nas i gdy dochodzi do tego, dyktuje 



część naszej struktury. Więc nie jesteśmy tylko podłączeni do 24-godzinnej siły pól tej 
planety, ponieważ teraz pole Słońca też się liczy, więc mamy wspólny mianownik na końcu 
tego, którym jest Węgiel-14, który ponownie ma wpływ na nasze warunki, do prędkości 
podróży (materii) przepraszam, siły pól Duszy Człowieka nazywamy to Duszą, ale jest to 
pakietem energii, który w zgodzie zaakceptował aby być w połączeniu z polami tej planety. 
Musisz zrozumieć bardzo prostą, bardzo prostą zasadę a jest nią, jeśli nie mamy silników, że 
nie mamy, nie widzimy żadnych silników obracających tą planetą, wtedy nie mamy silników 
do obracania galaktyk w rozpiętości Wszechświata, jak bardzo silniejsze siły pola Węgla-14 
lub wiatry Wszechświata muszą być że mogą stworzyć taką interakcję rotacji z i być 
przyczyną obracania się galaktyki? Prędkości pól Wszechświata są o wielokroć większe niż 
jeden biliard. Jak, masz jedno z tych, co nazywamy wiatraczkami dla dzieci i dmuchasz w nie, 
ale nie mają silnika. Prędkość, którą dmuchasz, powietrze, dyktuje jak szybko przepływa, i 
wciąż jest tak dużo nadwyżki energii, że prędkość łopatki nie może nadążyć z, albo jest 
niewystarczająco. Jeśli wiatry Wszechświata sprawiają, że galaktyki przesuwają się o 1 
milion kilometrów na godzinę, jak silne one są, że w spowolnieniu interakcji tworzą stan 
materii, wracamy do tego, co powtarzam, że żaden człowiek nigdy nie zdołał zmierzyć 
prędkości pól magnetycznych. Czy to w stanie materii, czy będących prędkością 
uniwersalnego pola magnetycznego. Wtedy możesz podróżować prędkością Wszechświata, 
dowolną prędkością w zależności od tego, na jaką się zamykasz, z jakiego powodu. Wtedy to 
nie jest 9 razy, jest rzędu wielkości 9 razy prędkości uniwersalnych magnetycznych pól, 
ponieważ ta energia dodatkowego Neutronu, jest podyktowana i kontrolowana przez 
uniwersalne siły pól. Nie mają tarcia. Jest wyłącznie w prędkości środka podstawowej 
prędkości materii w sobie. Już nie jest rzędem, co nazywamy mnożeniem tego, rzędem 
wielkości, Wtedy człowiek zrozumie ta prędkość Węgla-14, musi być podyktowana przez 
wyższą prędkość, porządku spoza Wszechświata. której warunki, część jej jest związana z 
prędkością podróży Duszy Kreatora. Wtedy czy możemy stworzyć portal, który może 
przyciągnąć podróżników z różnych Wszechświatów. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. (RC) 
Panie Keshe Doug pytał na Q & A wcześniej: Czy jest to czysto duchową/plazmową nauką 
poszerzanie wiedzy naukowej o materii, aby pomóc nam połączyć dwa wymiary? (MK) 
Dzień dobry. (RC) I mamy pytanie od Krystiana w Q & A Przekazuję pytanie od Holgera 
Hodgera, który nie może uczestniczyć. Czy możemy prosić o praktyczne porady i szkolenia, o 
tym, jak używać Emocji do komunikacji z naszą Duszą lub Duszami. Znajdź wspólny 
mianownik między siłą Duszy, linię komunikacji, i siłę linii komunikacji materii. Znajduje się 
około 160, która jest dziesięciokrotnie większa od pola magnetycznego grawitacyjnego od, co 
nazywamy Tlenu, pola grawitacyjnego Tlenu, jeśli pomnożysz 12 przez 14, otrzymasz coś w 
rodzaju 166, a potem masz gdzieś między tym, a potem gdzie oko obrazuje, który jest Duszą 
Człowieka z wymiarem zawarcia/obudowy w sile tego, teraz znacie siłę tego, by 
zawrzeć/obudować, musisz być wyżej, Dzieląc 126, musisz dać mocniejszą klatkę, by móc ją 
zawrzeć, czyli 166, jeśli będzie niższe to ucieknie i jeśli znajdziesz kombinację pierwiastków, 
na wiele sposobów Totalność struktury, która jest pod wieloma względami, bardzo bardzo 
"opakowaniem" aminokwasu człowieka, wtedy to daje ci wymiar egzystencji. Weź pod 
uwagę możliwości wszystkich pól, ponieważ jeśli pomnożysz 42, 43 czterokrotnie, daje ci to, 
jak to się dzieje, że staje się częścią struktury tworzenia stanu materii mózgu człowieka. Teraz 
wiele rzeczy pasuje. Czyż nie tak? Teraz może zrozumiemy, nawet dlaczego mamy wapniową 
czaszkę. To jest jak, rozumiesz dlaczego mamy, znajdziemy Węgiel-14 nawet w naszych 
kościach, pochodzi z uniwersalnych sił pola, nie z ciała człowieka. I ma taką zakładkę, taką 
siłę, że łatwo podróżować. Jest cudzoziemcem/obcym, jest nie z tego świata. Ale jest częścią 
wspólnego mianownika, i podyktowała strukturę człowieka. Jest dynamiczna, ale ma coś, co 
nazywamy efektami beta, jak to nazywamy, więc oznacza to, wchodzi w interakcję ze stanem 
materii. Wapń może zablokować, może to utrzymać, może zawrzeć. Kiedy popatrzysz na 



mózg człowieka, rozumiesz o Duszy Człowieka, i stworzeniu jego fizyczności. Stwarza pełne 
pole, że staje się częścią cyklu. Teraz muszę ich nauczyć nieczytelne rzeczy a to jest piękne 
jeśli to rozumiesz. Człowiek zrozumie, w jaki sposób został stworzony. nieczytelne w ten 
sposób. OK spójrzmy na coś, przykro mi, nie mam swojego pióra. Może w przyszłym 
tygodniu, będę w stanie rysować. To twoja, część twojego mózgu, to jest jedna część twojego 
mózgu, to jest to, co masz jako piękna Dusza, przepraszam, że jest zbyt mocne. Musisz 
zrozumieć, że ten mały koleżka jest dynamiczny, i teraz rozumiesz jego siłę, ale tworzy 
grawitacyjno magnetyczne siły pola, które są równe, tak samo jak wyciągałeś CO2 ze 
środowiska, bardzo podobnie, nie mogę użyć białego koloru. Użyje żółtego koloru, daje ci 
zaciąga i tworzy twoją czaszkę, wapń z powodu jego sił, ale gdy wapń przychodzi i siada i 
znajduje swoją pozycję jak w skorupie Ziemi, teraz bardzo przypomina dynamiczną lawę, 
mieli się w niej. I ciągle karmi się z tego tego, że wpada i tworzy ziarno fizyczności mózgu 
człowieka. Ale jest zaciągane, i ciągle się na nim rozwija ale wewnątrz miażdży go, aby 
uzyskać siłę, której potrzebuje do swojego istnienia. Patrzymy na fizyczność mózgu, ale skąd 
się wziął ten kształt? To jest przepływ magnetycznych pól, wiatr jak to nazywamy, tutaj. A 
jaką siłę tworzy i ma, dyktuje kształt tego wiatru. To jest jak, gdy podajemy komuś wodę i 
mówimy mu: "To jest woda, ale to jest GANS ma, to nie jest normalna woda, ma pole wokół 
siebie." Przepraszam, proszę pana, tu też jest GANS, a wasza Dusza jest zawarta w strukturze 
GANSu ma wiatr wokół siebie też, więc miażdży go, uwalnia siły tego pola. Teraz, może 
zrozumiesz troszeczkę więcej. Nie zapomnij przeczytaj książkę numer jeden. W którym 
momencie lub przeczytaj książkę numer trzy lub bardzo dobrze wyjaśnione w książce numer 
cztery, jak powierzchnia tej planety lub innej planety zdecydowała. Więc z czaszką człowieka 
jest tak samo, jest oddziaływaniem pola grawitacyjno-magnetycznego Duszy w innej sile 
samej w sobie, daje wymiar mózgu, co jest atmosferą, daje czaszkę człowieka. I kiedy jest 
tracona, znajduje swoją dziurę, wyciek który staje się kręgosłupem człowieka. I wtedy masz 
nogi i ręce, a następnie dostajesz to, z czym masz do czynienia, z fizyczną częścią tej planety. 
I pięknie okrywa w niej Duszę Człowieka. W wymiarze fizyczności, nazywamy to układem 
nerwowym. Zbliżamy się stopniowo do punktu odejścia, wszyscy jesteśmy w tym samym 
pociągu, i docieramy do terminalu. W tym mieście, lotnisko, dworzec kolejowy, dworzec 
autobusowy, postój taksówek wszystko idzie z tego samego miejsca docelowego. Spieszysz 
się, masz pieniądze, lecisz. Spieszysz się, ale masz czas, masz pociąg. Spieszysz się, ale nie 
masz za wiele, masz autobus, ale możesz jechać sam, bierzesz taksówkę. Chcesz podróżować 
z prędkością Duszy chcesz podróżować z prędkością Wszechświata, chcesz podróżować jako 
podróżnik, lub chciałbym być na statku kosmicznym, teraz to jest wyborem człowieka, i 
nauczyłem was wszystkiego teraz, może trochę jeszcze pozostało. Ze statkiem kosmicznym z 
rdzeniami pokazaliśmy ci, jeśli chcesz iść z osłem, (nieczytelne) masz cały czas na świecie, 
chcesz wstać, chcesz iść jest twój wybór. Chcesz iść szybko, jest zbyt daleko, możesz wziąć 
JamboJeta i pójść wymiarem Duszy, ale musisz to zrozumieć. Powiedziałem ci, że zabiorę 
człowieka w kosmos, i zabiorę nie jako podległego, ale całkowita wiedza jest jego wyborem. 
Nie jestem zainteresowany budowaniem fabryk i firm i czegokolwiek. Jestem zainteresowany 
wzięciem człowieka, ale czasami muszę przekupić tego małego chłopaka gdzieś jakąś 
słodyczą. Tylko po to, żeby doprowadzić go do linii, żeby mógł zdecydować, jest tam. Istnieje 
jeszcze inny system lotu, ale wprowadziłem was do wymiaru Węgla-14. Istnieje jednak o 
wiele szybsza droga niż to. Ale w czasie, kiedy człowiek się wykształci, nauczymy więcej. 
Ale to wystarczające, podróżujesz miliony razy ale o rząd wielkości niż szybkość światła, 
Gość mówi, że nie możemy tak podróżować. Teraz rozumiesz, jak szybko przekazywana jest 
wiedza, większość tego nie rozumiesz, ponieważ nie ma pojmowania Totalności, ale 
większość z tego, jak powiedziałem, nauczamy przez głos, ale Duszy Człowieka dla innych, 
A w przyszłości człowiek zrozumie. Jeśli nie zapomnisz i po prostu zrobisz piramidę, i 
zapomniałeś, jak to działa nie jest dobrze, mieć najbardziej zaawansowaną pralkę w domu 



kiedy zgubiłeś instrukcję i nie wiesz jak obsługiwać. Hy! Weź instrukcję, ucz się wykładów, a 
wtedy zdecyduj. Pierzesz rękami lub umieszczasz na najwyższej prędkości w pralce. Po 
prostu nie zgub instrukcji, bo nagle powiesz, "ten gość powiedział tak" tysiąc lat temu, mam 
nadzieję, że będzie to dane ludzkości. Ale pokazałem ci, jak możesz przedłużyć swoje życie, 
jeśli chcesz mieć tysiąc lat, żeby sobie po prostu "bałaganić". A jeśli chcesz Armen wczoraj 
Ja mam cierpliwość. Mógłbym to wprowadzić w pierwszym roku ale byś nie zrozumiał. Nie 
byliście w stanie zrobić statku kosmicznego, oprócz kilku rządów, cywile nie poradzili sobie, 
i mają więcej szczegółów, ale mają wiele band ludzi odwracających, technologię ale wciąż 
mają ten problem. Teraz zobaczymy, kto zbuduje portal, rządy czy ludzkość, wolny człowiek. 
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze 
napisy od 3h 12m 35s. Wielu z was to testowało ale nigdy nie zrozumieliście, może może tym 
razem będę mógł to jakoś wyjaśnić, że będziecie mogli zrozumieć. Dlaczego CH3 działa z 
ciałem człowieka? Panie Keshe gdy produkujemy CH3 czy również produkujemy węglową 
powłokę? Jego pola jeśli wiesz co robisz lub gdy je wyciągasz... Lecz dlaczego CH3 działa z 
ciałem człowieka? I jest tak skuteczne? Bo węgiel i wodory Nie dają zawsze 15 prawda? W 
ich mieszaninie niektóre z nich mają 16 jak tlen którego się trzyma i z niego wyciąga. Gdy 
coś grawituje do ciebie oznacza to, że dajesz temu energię by dać mu więcej by do ciebie 
przyszło nie jest to hak holowniczy który to ciągnie. Musisz myśleć w plazmatycznym 
warunku. gdzie silniejsza plazma daje słabszej by ją zbalansować i sprowadzić do siebie. 
Nazywasz to zasadowością. Ile więcej muszę uczyć mój boże, Armen rusz się. Może inaczej 
nazwiemy to grawitacyjno magnetycznymi siłami pól wszechświata są około węgla 14. Czy 
to ma dla ciebie sens? I w zależności od tego gdzie stoisz w linii to cię omija lub jesteś tego 
częścią i jesteś w środku rzeki lub dochodzisz do końca gdy noga się kończy. Lub czy robisz 
tą nogę, bo to jest miejsce gdzie chcę stać. Jeśli nauczysz się jak oddziaływać i kreować 
bardzo podobnie, bardzo podobnie ... Mój Boże... Otworzę drzwi dla tych którzy rozumieją, 
jeśli nie rozumiecie przykro mi. jak to nazywamy szach mat. Pamiętacie to nazywacie to 
deuterem czy pamiętacie to Nazywacie to węglem 14. Pamiętacie kolejnego koleżkę tutaj w 
środku. Czy pamiętacie wspomniałem kiedyś, jeśli macie deuter to możecie zrobić wszystko 
we wszechświecie? To musi być zrozumiane na przepływie grawitacyjno magnetycznych pól 
wszechświata a nie stanu materii wszechświata. Teraz zagrajmy w grę 7 razy silniejsze w 
rzędzie wielkości i siedzisz w karuzeli wszechświata i twój reaktor to to. A uniwersalne jest to 
Centralnie skierowane do centrum wszechświata. Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić z jaką 
prędkością możesz podróżować przy prędkości wszechświata? Gdy stara się do siebie 
przyciągnąć? Dlaczego dajesz energię? Dlaczego gdy stajesz się kochankiem dajesz więcej 
niż bierzesz? Bo wewnątrz siebie możesz do tego dodać, wewnątrz siebie jesteś częścią 
kreatora energii. Jeśli odbierasz 14 a dajesz 16 skąd pochodzi 2? Pochodzi z wewnętrznej 
esencji twojej egzystencji. Oznacza to, że jest w tobie, jest w strukturze tej Duszy człowieka, 
jest w strukturze Duszy fizyczności człowieka. Przeczytaj, ciągle to powtarzam Front KF 
jesteśmy tutaj by służyć nie by nam służono. Gdy służysz dajesz więcej lecz, Skąd to 
pochodzi, jak odbierasz, że możesz dać więcej? Dlaczego biegun północny jest cieplejszy niż 
południowy bo jest bardziej energetyczny gdy oddziałuje z polami wszechświata Więc tworzy 
więcej i jest cieplejszy. Skąd to ekstra pochodzi? Oznacza to, że twoje wewnętrzne 
sanktuarium zaciąga z totalności środowiska. Czego jeszcze, ile więcej możemy uczyć? Nic 
więcej. Po prostu jesteście wolni Słyszę jak Armen czyta. Czy kończymy na dzisiaj? Jest 
niemal 7:30. Uczyłem niemal (RC) 3,5 (MK) 12 h w ciągu ostatnich 24h może więcej. 
Przechodziłem z jednej rzeczy do innej i z jednej rzeczy do innej. Musiałem czekać na kogoś 
kto nie przybył do 2:30 w nocy 10. I musiałem uczyć grupę naukowców przez około 5 godzin 
i teraz mamy 3,5 godziny, i wczoraj musiałem kogoś uczyć, Lecz w naukach idziemy na 
bardzo zaawansowany poziom, niż na granicę przełomu. lecz to potrzebuje kilku osób więcej 
by zrozumiały. Musimy zaangażować w to rządy. Na tym poziomie, a one się zgłaszają. 



Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze 
napisy od 4h 40m 3s. Usiądź, zrobiłeś dużo pomidorów i zrobiłeś dużo pomidorów, ale spójrz 
na jedną rzecz. Gdybyś nie wyprodukował tylu pomidorów, musiałbyś kupić je z zewnątrz. 
Nie tylko cieszyłeś się hodując je, ale przynosi ci to oszczędności, bardzo małe, może kilka 
funtów tutaj czy kilka funtów tam, ale stopniowo, nadchodzi zmiana. Musimy stać się 
profesjonalistami i profesjonalizmem jest, jak to robimy. Jesteście w Rumuni, zbierzcie się 
razem. Rumuńskie zespoły pracują bardzo efektywnie z waszym rządem. I tak samo z 
niektórymi innymi krajami. I ci ludzie nie słuchają już więcej nonsensu. I my nie 
potrzebujemy, jeśli pamiętacie, kiedyś się stresowałem, czemu nie, właśnie zdaliśmy. Mogą, 
mogą pedałować. Fundacja Keshe to nie jest jeden system Magrav, teraz jest to jeden miliard 
metrów kwadratowych ziemi, wchodzące do operacji w ciągu następnych dwóch lat, testując 
technologię Fundacji Keshe i być może więcej. Spróbuj pobić to! Setki... w ciągu następnych 
2-3 lat sposób w jaki to strukturyzujemy, miliony metrów kwadratowych ziemi, wchodzących 
pod kontrolę używania nowych technologii, nie musisz używać żadnej chemii, nie używasz 
żadnych pestycydów, nie używasz żadnych azotanów, których rolnictwo ma dość, nie 
używasz żadnych antybiotyków ze zwierzętami, ponieważ dostaje się do łańcucha 
żywieniowego, jest rozsiewane po ziemi i wraca spowrotem. Jemy to, nie mamy kontroli nad 
antybiotykami, problem został rozwiązany. Więc, weźcie rządy na swoją stronę, 
współpracujcie profesjonalnie z nami. My nie jesteśmy zainteresowani w nie-pomaganiu, nie 
jesteśmy zainteresowani w ogrodnictwie, ale podobało ci się, pokazałeś to, naucz tego, pokaż 
to. I razem z tym, zrób to z rządami, ponieważ, zwłaszcza, możesz pracować na dwa sposoby. 
Z urzędnikami na niskim szczeblu, których nikt nie posłucha, lub pracujesz nad znalezieniem 
tego kto jest na górze w rolnictwie, ktoś kto podejmuje decyzje, idziecie i umawiacie się z 
nim na wizytę. Nie zaczynasz zazwyczaj idąc do każdego aby nadrobił lub idziemy do małej 
wioski... Zanim tam dotrzesz minęło już pięć lat, ponieważ nie chcą podać tego dalej, 
ponieważ nie ma w tym nic dla nich. Idziesz do kolesia na górze: "masz problem wykarmić 
naród, ja mam rozwiązanie, to jest Fundacja Keshe, dacie mi ziemię to wam pokażę". 
Przetestowaliśmy to. Idź bezpośrednio do ministrów, idźcie bezpośrednio do ministerstwa 
rolnictwa. Damy ci całe wsparcie. Fundacja Keshe zaczyna nabierać struktury żeby w ten 
sposób wspierać wszystkich was bezpośrednio u ministerstw rolniczych. Rolnictwo, 
rybołówstw i uprawa. To jest, nasiona, olej, owoce, ryby, opieka nad zwierzętami. Nie 
wypuszczamy już więcej dokumentów do publicznej domeny. Ty ustanawiasz linię ze swoim 
rządem, a my was wspieramy. Pojawiamy się i dostarczamy dokumenty dla nich do 
przeczytania, nawiązujemy kontakt między nimi a ministerstwami, a także z rządami które z 
nami pracowały, mogą to potwierdzić i możemy iść dalej. Jesteśmy organizacją kierującą i 
wszystkie organizacje rządzące mają terrorystów, którzy próbują je zatrzymać. Widzieliśmy 
bombardowanie 11 września, widzieliśmy ataki bombowe w miastach w Europie i ci ludzie 
starają się, w pewien sposób, nas terroryzować. Nie dajcie się zastraszyć, jesteście bardzo 
silni i macie większą strukturę za sobą i was wspieramy. Ale, moją radą dla was jest, abyście 
nie szli za maluczkimi. Usiądźcie, i przestudiujcie kto jest w jakiej pozycji w waszych 
rządach, w rolnictwie i w których sekcjach i wtedy wprowadźcie ich, powiedźcie: "mamy 
taką rzecz, ale ja nie znam, nie mogę iść, ale jest pan Keshe, jest to to i to i mogą was 
wesprzeć". Po prostu organizujecie spotkanie, my uczestniczymy w rozmowach 
telefonicznych czy na wideo, dajemy im dokumenty, dajemy im dowody. Dajemy im 
dokumenty podpisane przez ministerstwa, przez rządy, wtedy pracują z nami. Zrobiłeś swoją 
robotę i wtedy pozwalamy ci pracować z nimi, aby pokazać im jak to się robi. Zaczynamy 
zarządzać, ustanawiamy strukturę, zaczynamy zmieniać kierunek ludzkości, musimy być 
poprawni w swoim zachowaniu. Fundacja Keshe zmieniła się z bycia małą, robiąc rzeczy, 
które były wystarczające. Od teraz, wszystko co ustanawiamy, Radę Uniwersalną, Zespół 
Rdzenia, to co nazywamy Radą Ziemi, teraz strona edukacyjna, magazyny, czasopisma, 



nauki, wszystko jest zrobione. Zaczęliśmy ustawiać strukturę dla zarządzania nową 
technologią, a nie rządy. Poprzez to, rządy do nas dołączą. Mierzcie w górę, nie bójcie się, że 
jesteście małymi ludźmi, będą cię podziwiać, pocałują twoją rękę karmisz swój naród, 
wyciągasz zwykłych ludzi z granicy ubóstwa do poziomu na którym człowiek może 
wykarmić swoje dziecko, może zapłacić za edukację. Zwiększasz dochód swojego narodu, 
musisz być dumny. Mały człowiek zawsze sprawia bardzo dużą różnicę, duży człowiek jest 
zbyt zajęty byciem dużym, że nie chce nic robić. Już jest duży i okradł swój naród. My 
doszliśmy do zarządzania i ustanawiamy, bardzo jasne warunki. Negocjujemy z rządami, 
ponieważ mamy rozwiązanie nie dla rolnika, dla rządu który kontroluje całe rolnictwo musi 
za to zapłacić. To rząd ma zatrucie środowiska, to rząd musi rozwiązać ten problem 
zanieczyszczenia. I jesteśmy poprawni, dostarczamy, dzielimy się wiedzą. Fundacja Keshe w 
ciągu ostatnich kilku tygodniach, widzieliście, że nie ogłaszamy niczego, pracujemy bardzo 
poprawnie. Zachęcamy was teraz, przeszliśmy do zarządzania. Zrozumiecie coraz więcej i 
więcej. Mamy pewne problemy, to jest jak z każdym innym, ale budujemy to aby być tam 
gdzie jest i zacząć się poruszać w kierunku który ustaliliśmy. I dziękuję całemu zespołowi 
Fundacji Keshe, całej Fundacji na całym świecie, którzy słuchają i robią rzeczy. Teraz jest 
czas aby zmienić pozycję, zmienić kierunek. Nie zmieniliśmy kursu, przeszliśmy do 
kolejnego kroku dalej. Mamy swój własny system edukacji, mamy nasz własny system 
rolniczy. Mamy swój własny system zdrowotny. Mamy swoje własne laboratoria, zaczynamy 
manufakturę. Zrozumiecie już niedługo, jak będziemy produkować. Mamy wsparcie rządów 
za naszymi plecami, mamy wsparcie tej najważniejszej rzeczy: korzeni, ludzi jak wy którzy 
robicie te testy i wtedy bierzecie to krok dalej. I my nie wypuszczamy już imion, ponieważ 
wtedy dajesz przynętę dla nich by sobie pomogli. Jak myślicie że mogą robić całe te 
zniszczenia samym sobie? Pozwólcie im to zrobić samym sobie, nie nam. Zaczynamy, 
zmieniliśmy kierunek w ciągu ostatnich 3-4 tygodni, widzieliście to, nie ma dyskusji. Nie 
potrzebujemy już nic ogłaszać, ponieważ kiedy jesteś w punkcie siły, nie musisz, po prostu 
zarządzasz. Po prostu dostarczasz i zmieniliśmy się, zaczęliśmy zarządzać/kierować. 
Ponieważ jesteśmy silni, zrobiliśmy, jesteśmy poprawni i wielu ludzi będzie chciało grać w 
gry, pozwólcie im grać, nie traćcie czasu, idźcie bezpośrednio. Mówią "musisz iść na małą 
farmę". Nie, nie ty pójdź i znajdź ministra. W Rumuni zrobili to, mogą wam powiedzieć jakie 
to było skuteczne. Oni mają problem do rozwiązania, a my mamy rozwiązanie, dla nich aby 
zarządzali. I zostajemy przyjaciółmi, zostajemy blisko, dostarczamy technologie, nic więcej. 
Nie przynosimy pieniędzy, przynosimy nową wiedzę, która może zmienić. I pracujemy z 
nimi, wspieramy ich, idziemy dalej. To nie będzie tylko, zwłaszcza rolnictwo i zdrowie, nie 
będzie to jutro, zajmuje 1 rok aby dostać plony, teraz zaczynamy o tym mówić, nasiono w 
Marcy, kwietniu. Musimy czekać do października, września kiedy są zbiory wtedy porównać 
to do czegoś innego i wtedy to oszacować. Przez wszystko to przeszliśmy w ostatnim roku. 
Zespół Fundacji Keshe, w 2-3 krajach w których byliśmy, przeszliśmy przez to wszystko, ale 
wiedzieliśmy że musimy to zrobić. Teraz mamy wyniki, możemy rozporządzać, możemy 
pracować i jest to dzięki wam wszystkim. Dzięki ludziom którzy zrozumieli co możemy 
wnieść i oni wspierają nas aby to wprowadzić. Dziękuję rządowi chińskiemu, przestrzeni 
którą dali na naszą pracę abyśmy mogli pokazać. Wielu ludzi w chinach mówi "ooo pan 
Keshe jest tutaj". Nie wykonałeś pracy, ponieważ zrobiłeś dokładnie to co ten pan nam 
pokazał. Zrobiłeś małe rzeczy w swoich miejscach. Taka technologia, z taką siła musi być 
kierowana na poziomie rządowym i jestem wystarczająco silny aby wytrwać, przez rok, 
półtora aby pokazać, krok po kroku. To nie jest tak że Chińczycy zrobili cokolwiek złego, 
wspaniale jest pracować z chińczykami z Fundacji Keshe. Wielu z nich widziało nas jako, "o 
goście przyjechali tutaj, powinniśmy tam być". Nie, ponieważ wspierający Fundację w 
Chinach, nie zabrali tego bezpośrednio do rządu. Pięknie przeprowadzili swoje testy, zrobili 
dużo ćwiczeń, ale nikt nie wziął technologii do rąk rządu, aby powiedzieć: "jesteśmy tutaj, 



aby zrobić różnicę, przez to co robimy". I nie było to łatwe żeby dostać się do rządu. 
Zrobiliśmy już to samo teraz z innymi rządami, ponieważ mamy dane. Zabrało nam to 1,5 
roku aby zbudować na wiedząc że wspierający Fundację Keshe w Chinach, są tam, zrobili 
wiele pracy, ale nikt nie poszedł do. Oczekiwali że fabryki będą zbudowane. Jak dostaniesz 
certyfikację, pozwolenie by robić. Teraz, pokazaliśmy rządom, oni nam pomogą, oni ustawią 
certyfikację, ja nie potrzebuję, pokazałem że może to zmienić. Zrobiłem to samo w innych 
krajach. Jesteśmy jedyną organizacją, która już nie będzie otwierać. Zrobiliśmy to, 
próbowaliśmy otwierać fabryki i resztę tego i całe szambo z tym związane. Ministrowie 
próbujący nas okradać, mali ludzie kradnący pieniądze z Fundacji Keshe i różnego rodzaju 
rzeczy. Ale teraz, idziemy bezpośrednio do rządów. I wiecie, pierwszą rzecz jaką zrobię z 
tymi rządami. Powiem im, proszę udajcie się na tą stronę, spójrzcie na to, ten pan jest 
terrorystą, nazywa nas terrorystami, próbuje... czym to jest, jako pierwszą rzecz wyślę im aby 
przeczytali o tym co jest na necie. Kiedy przeczyta wszystko co czytaliśmy o tym, to jest 
jasne że to banda terrorystów, oni to robią. To się skończyło, więc zaczynamy robić interesy. 
Proszę, idźcie bezpośrednio. Jesteś małym człowiekiem, w wiosce, zaniesiesz ogromny dar 
dla swojego rządu, dla swojego narodu. Idźcie tam, powiedźcie "nie wiem, przetestowałem to 
i działa, ale to jest telefon, adres, email i wszyscy naukowcy, grupy, organizacja która może 
to zrobić. I jeśli chcesz, mogę monitorować, pomogę wam dostać ten materiał". Rządy 
słuchają. I zaczynamy kierować, my jako Fundacja Keshe. Kierujemy, aby wprowadzić lepsze 
życie dla ludzkości, nie jesteśmy tutaj aby zarządzać i stać się kolejną grupą, aby mieć 
ministrów lub nie. Kierujemy Duszą Człowieka, sprowadzając jej wolność, aby człowiek 
mógł położyć swoje jedzenie, mógł przynieść ubrania i edukację dla swojego dziecka. Mówię 
wam, tylko spójrzcie co się dzieje z Fundacją Keshe, wtedy zrozumiecie jak zaczynamy 
kierować. My to wszyscy z nas i to jest piękne co widzę i dziękuję, kocham pracować w 
Chinach, kocham spędzać tutaj czas, moja misja jest, mniej więcej skończona. Teraz 
przekazuję to w ręce chińczyków. Przekazuję chińskiej społeczności, mieliśmy piękny zespół 
tutaj w Chinach. Kocham pracować w Chinach, kocham życie tutaj, ale moja misja dobiegła 
końca, zrobiłem swoją robotę. Teraz idziemy o krok dalej i jest to dzięki chińczykom, teraz 
nauczyli się sposobu, robią to. Tak samo jest w Rumuni, piękny zespół w Rumuni, pracują 
poprawnie, dokładnie jak trzeba. Mamy to samo, dzieje się w 2-3 innych krajach. Irańczycy 
poszli w dobrą stronę, w Sierra Leon idziemy w dobrym kierunku. W Liberii idziemy w 
dobrym kierunku, w Brazylii pojechaliśmy po całości, całą na przód, teraz jesteśmy w 
edukacji Uniwersyteckiej. W Meksyku, będziemy to robić, w Ameryce inwestujemy w 
amerykański naród, ponieważ musi tak być. Będą potrzebować więcej wsparcia od Fundacji 
Keshe niż ktokolwiek inny, w nadchodzącym czasie. Ponieważ, uczymy się, odkryliśmy, że 
możemy zmienić poprzez nie, gadanie czy reklamy. Zmieniamy poprzez robienie i stajemy 
się bardzo silni, ponieważ jesteśmy poprawni. Pamiętacie, wielu ludzi którzy przyszło, zrobiło 
dużo hałasu i zniknęli? Fundacja Keshe ciągle tutaj jest, ponieważ zawsze byliśmy poprawni. 
I teraz proszę was, abyście nie bali się, że jesteście małym człowiekiem w wiosce, ale 
przetestowałeś to i zadziałało, lub jesteś tylko rybakiem i przetestowałeś to i działa. Weź to i 
pójdź zobacz kogoś z rządu, nie małej wioski i powiedz "to jest co mogę zrobić, nie mamy 
jedzenia, nasi ludzie są głodni, ale są te rzeczy. Pan Keshe jest gotowy i zespół przyjedzie. 
Pokażą wam, wyjaśnią wam, wyślemy ich". Zrobiłem to w ostatnich... robimy to w ostatnich 
kilku dniach, ostatnich 2-3 tygodniach. Bezpośrednio zajmujemy się rządami, wysyłamy im 
dokumenty. Nie dam wam ich na internecie - "daj mi ja pójdę". Nie, nie rozumiesz, kładziesz 
to tam, nie wiesz jak to ustawić. Dostaniesz się do nich, będziemy Cię wspierać. Potrafimy 
rozmawiać językiem rządowym. Jesteście ambasadorami Pokoju, jesteście ambasadorami 
Wiedzy, wykonujcie swoją robotę, my będziemy robić swoją. Jesteśmy zorganizowani, teraz 
jesteśmy zorganizowani aby kierować pod banerem wiedzy, technologii w zamian za 
dobrobyt narodu i Pokój. I dziękuję wam wszystkim, ponieważ zszedłem z pozycji głowy 



Fundacji, prawie 2 lata, ponad 1,5 roku temu. I miałem tą wolność aby promować pracę 
Fundacji, a to całe dziennie prowadzenie Fundacji jest przekazane, ponieważ to nie jest moją 
robotą, jestem naukowcem, to wy nią kierujecie. Macie piękny zespół, macie piękny zespół 
zarządzający, mamy teraz... poszliśmy krok dalej, zespół produkcyjny i ta wolność dała mi 
czas, nie będąc zaangażowanym w sprawy codziennego jej funkcjonowania. Macie wspaniałą 
Rumunkę, dziewczynę, która prowadzi Fundację Keshe, macie wspaniałą marokańską-
francuskę, która prowadzi produkcję i macie piękną kobietę, która prowadzi chińską Fundację 
Keshe i cała nas reszta wokół tego i to dało mi szansę... dlatego osiągamy, bo wróciłem do 
badań na dużą skalę, nie biorąc w tym udział, tylko doglądając i pokazując rządom, a rządy 
słuchają, ponieważ widzą rezultaty. I wy, dostarczcie to waszym rządom ja dołączę do 
waszych rzadów pokażemy im. Dla mnie to tylko jeden email, olbrzymia ilość informacji 
potwierdzona. Oni przestudiują to sobie przez parę dni, powracasz do nich a my dostarczamy. 
Takie to jest właśnie proste. Koniec już robienia w małej wiosce, zanieście to wyżej. Dałem tą 
samą radę doktorowi Gatua, jako kierującym rolnictwem. Jest to odpowiedzialnością Dr 
Gatua i zespołu rolniczego aby radzić sobie z rządami i uczyć ludzi jak to robić. I 
przychodzimy, dajemy wszystkie dowody i nieco śmiesznie, jeśli jesteś tym co nazywają 
krajem trzeciego świata, jeśli jesteś krajem który nie ma finansowego wsparcia aby to 
wprowadzić, gdy tylko będą mogli to zobaczyć, nawet zorganizowaliśmy finansowanie, aby 
dać je narodom, aby zbudowały dla nich (ludzi) te fabryki. Żyję w pięknym świecie, gdzie 
ludzkość rozumie, kiedy się o nich troszczysz i mamy za sobą piękny naród, naród, rząd Chin. 
Kocham być w Chinach, podobało mi się tutaj przebywać, ale teraz mamy pełne wsparcie, 
dzięki jego ekscelencji prezydentowi Xi i rządowi Chin i naukowcom i zwłaszcza Fundacji 
Keshe w Chinach. Wielu ludzi powiedziało "przyjeżdża tutaj, marnuje swój czas". Nie, nie 
traciliśmy czasu, nie wykonaliśmy zadania ponieważ zrobiłeś to co mogłeś, zrobiłeś GANSy. 
Ale, ja przybyłem tutaj aby pokazać technologię, jednemu z największych narodów na 
świecie, wykonałem swoje zadanie i poprzez to, wspieramy inne narody. I razem z tym, 
mamy wsparcie rządów, które inwestują w twoje narody, ja nie robię tego, to już nie należy 
do mnie. To wspieranie, dostarczamy, w niektórych przypadkach możemy dostać zgodę aby 
finansowo wspierać aby zbudować je dla was. I to jest wszystko co musimy zrobić. Teraz, 
musimy się zebrać aby kierować, aby zmienić kierunek. Wiecie, pięknem tego jest, że są nas 
miliony. "Nigdy nie znałem tego pana, pojawił się i zrobił". Gdzie pracujemy co widzimy to 
dużo miłości i troski, teraz możesz pokazać zdjęcia, możesz iść i powiedzieć "to jest to co 
zrobiłem, to jest to co osiągnąłem, chcę to zrobić na większą skalę". I rządy zawsze słuchają 
rolnictwa. Dam wam przykład i się zatrzymam i możecie sami sprawdzić. Około, 20-25 lat 
temu mieliśmy wielu Azjatów w Anglii i Azjaci sprowadzali wszystko czego potrzebowali, 
ich jedzenie ciągle przylatywało z Afryki czy Indii. Wszystko, papryka, bla bla, cokolwiek to 
było. Jeden hindus poszedł do rządu, i powiedział "wiecie co, mogę zatrzymać cały ten 
wypływ pieniędzy i możemy zapewnić miejsca pracy w kraju". Powiedział: "dajcie mi wodę, 
gorącą wodę wypływającą z turbin stacji mocy. Wy ją wylewacie, niszczycie to. Dajcie mi tą 
wodę, zbuduję, dajcie mi kasę na wybudowanie dużych szklarni i będę dostarczał całe te 
pomidory, całe to azjatyckie jedzenie, które jest potrzebne i będzie rosło w Anglii". On 
brzmiał sensownie dla tego rządu i oni to wsparli. Anglicy prawie nie importują już tego 
rodzaju rzeczy, mimo, że azjatycka społeczność wyrosła na taką dużą. Rządy zawsze słuchają 
rolnictwa, zwłaszcza teraz. Pozwólcie nam kierować/zarządzać. Będziemy kierować Duszą 
Człowieka i poprzez to przyjdą do tego aby się tym cieszyć. Dziękuję bardzo. Koniec 
tłumaczenia. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


