
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
24 minut 16 s. Na tak wiele sposobów, co jest ważne dla nas do zrozumienia, jest 
funkcjonalność nowych technologii, i czasami w świecie nauki, uczymy się od gdy system 
zbudowany dla jednego celu, ale jeśli pomyślisz o tym, możemy go użyć do innych celów i to 
co jest jest znane jako hologram Wszechświata, który jest... Nasi naukowcy próbują 
wytłumaczyć nam, że to co widzimy jest całkowicie ... co widzimy jako Wszechświat. I jest 
odbiciem, tego co nazywamy płaską powierzchnią. Jeśli popatrzysz na globalny kształt 
Wszechświata, jak wiemy, jest bardzo podobny jak to, i ma centralną linię w sobie, "pogarsza 
mi się z rysowaniem". To co wiemy o globalnym kształcie, jest bardzo podobny jak to, i 
mamy centralną linię, i ta centralna linia jest bardzo podobnej sile jak tego rodzaju kształt, i 
wraca z powrotem tą drogą. To pokazuje, ta siła pokazuje nam, że nasz Wszechświat, jest w 
ruchu w tym kierunku. Ponieważ to jest gdzie istota pochodzenia Wszechświata, z którego się 
wydzieliła, doprowadziła do tego. A więc dokładniejsza linia przed tym pokazuje nam, 
próbuje podążać w kierunku, jej ogon pokazuje gdzie magnetyczne pola rozprzestrzeniają się 
i popychają. W tym procesie, co holograficzni ludzie mówią nam, że jeśli możesz rozważyć tą 
centralną linię tego, co jest na obrazku, jest to, że nic co widzimy nie jest prawdziwe, i jest 
odbiciem tego co jest na powierzchni. W rzeczywistości, jeśli to przemyślisz, jest odwrotnie. 
Kiedy stoisz, na powierzchni jeziora co widzisz? Widzisz ryby. Obraz ryb na górze nie jest 
potwierdzeniem istnienia ryb, ponieważ ryba jest tutaj. To jest jak ta technologia jest do góry 
nogami, co chcą nam powiedzieć. Więc płaska powierzchnia nie istnieje, jak powiedziałem 
ostatnim razem, ale jeśli staniemy w pewnej odległości to widzimy płaską powierzchnię. 
Widzimy wszystko płaskie, ale ci ludzie mówią, że technologia, rozumieją wiedzę odwrotnie i 
mówią nam, to rzeczywiste zdjęcie jest tutaj. Widzimy odbicie, ale w rzeczywistości ryba jest 
tutaj, gdy staniemy tutaj, widzimy rybę na powierzchni wody, to jest jej obraz. Więc... Ale 
jest piękna sprawa, która wychodzi z tych badań. Jeśli nawet próbują potwierdzić, odwrotność 
istnienia, bo mają teraz co robić miliardy milionów dolarów wydawane są na tą technologię i 
jej zrozumienie, ale to przynosi nam coś bardzo pięknego, jeśli zrozumiesz co to znaczy. 
Fundowanie tych projektów jest niesamowite, miliony dolarów, miliardy dolarów wydawane 
na uniwersytetach i cokolwiek innym, ale co to przynosi nam, jest co nazywam, jest 
równoległe do nowej technologii, które pojawią się z powodu technologii Plazmowej. 
Pamiętasz, co powiedzieliśmy, było mamy Ziemię, ustawiliśmy satelity, i za pomocą satelit 
zaczęliśmy tworzyć GPS Teraz ilość mapowań robionych w tej skali mapujemy, robimy 
mapowanie GPS całego Wszechświata. To jest po prostu początek tego, zaczynają od setek, 
tysięcy galaktyk. I w tym procesie, oni mapują starając się potwierdzić, istnienie płaskiej 
powierzchni całego obrazu, co będzie badaniem w przyszłości w programie kosmicznym, co 
jest mapowaniem Wszechświata. I w przyszłości, więcej i więcej funduszy będzie potrzebne 
by to zrobić, ale co jest wykorzystywane teraz dla tego nowego fałszywego twierdzenia, tego, 
że Wszechświat jest płaski, a to co widzimy to obraz, i nic tam nie ma. Teraz okaże się, że 
będzie użytecznym narzędziem, tak jak mówiłem, satelity jeśli pamiętasz, GPS nie istniały w 
latach 90-tych. Początek lat 90 tych żydowski chłopak zdecydował się użyć przestarzałych 
satelit amerykańskich sił, ponieważ wschód i zachód otworzyły wiele satelit zawieszonych 
dla wojska gdzie nie było już dla nich zastosowania ten chłopak miał pomysł by użyć ich do 
mapowania GPS i i te satelity stały się teraz, nawigacjami satelitarnymi GPS, mapami 
satelitarnymi, dla tego co mamy w samochodach. Pierwotnie pochodzące z wojskowego 
zużytego materiału, który był w kosmosie. Teraz robimy tą samą rzecz, to marnotrawstwo 
wiedzy które stworzyli o tym, kierunkowe mapowanie, będzie bardzo użyteczne dla nas. 
Stanie się niesamowicie pomocne dla nas wszystkich, w mapowaniu Wszechświata, 
globalnie. To co zobaczymy, co będziemy mieć, i jak możemy wykorzystać? Na tak wiele 
sposobów, jest to bardzo dziwne jak naukowcy, w próbie wyciągnięcia czegoś przynoszą nam 
inny dar. I jak ta struktura wejdzie do rzeczywistości w bardzo krótkim czasie. W 



nadchodzącym czasie wykorzystamy tą wiedzę, która jest teraz gromadzona, by być w stanie 
znaleźć kierunek by znaleźć pozycję, by być w stanie zmapować. W programie kosmicznym, 
dla programu statku kosmicznego, gdzie jesteśmy? Gdzie będziemy? Gdzie możemy pójść? 
Ponieważ pięknem tego jest to, że my możemy teraz dosłownie zmapować grawitacyjno 
magnetyczne pole każdego punktu. I to daje nam ogromne korzyści. To daje nam korzyści w 
sposób, że możemy dosłownie zdecydować w tym kosmosie, w tej galaktyce, jakich 
grawitacyjno magnetycznych pól potrzebujemy? Co możemy wykorzystać? W jakim stopniu, 
możemy użyć tych przestrzeni do tego czego potrzebujemy? I jak możemy z pozycji we 
Wszechświecie zdecydować o pozycji mapy, miejsca gdzie chcemy się udać? I to przyniesie 
nam wiele radości. To przyniesie wiele zrozumienia dla kosmicznych naukowców, że 
możemy teraz dosłownie zmierzyć grawitacyjne i magnetyczne siły pola luki 
kosmicznej/przestrzennej. I w tym procesie, zobaczymy jak możemy zmienić pozycje, jak 
możemy dodać do pozycji, jak możemy dyktować prędkość podróży. Ponieważ prędkość 
podróży od teraz, nie zależy o tego jak dużo paliwa mamy, ale od tego w jakich siłach pól 
grawitacyjno magnetycznych zdecydujemy by podróżować. Jeśli zdecydujemy by zająć 
pozycję słabszego magnetycznego i silniejszego grawitacyjnego, wtedy to osiągniemy, 
możemy to zrobić. Wtedy zobaczymy jak daleko i jak prosto możemy po prostu ruszyć 
zmienić magnetyczne i przesunąć grawitacyjne, wtedy zwalniasz przy podejściu. 
Dopasowujesz zgodnie z dokładną pozycją grawitacyjno magnetyczną przybywasz dokładnie 
do tej pozycji, z prędkością magnetyczną, lub z odpychaniem grawitacyjnym, ponieważ co 
robisz, odwracasz swoją pozycję, swoją magnetyczną pozycję, z grawitacyjną pozycją, i w 
tym procesie, dosłownie wyhamowujesz prędkość. Więc ta wiedza, która nadchodzi, i dlatego 
przyniosłem ją w zeszłym tygodniu po pierwsze aby pokazać, ten fałsz płaskiej powierzchni. 
Jeśli jesteś w pewnej odległości widzisz płaskie, ale kiedy podejdziesz ma kształt. Kiedy 
popatrzymy z Ziemi na Słońce, powierzchnia Słońca wygląda płasko, ale kiedy patrzymy na 
kształt jego to koło. To daje nam jasne wskazanie, że mamy do czynienia z kulą, to jest nasze 
mentalne zrozumienie całego procesu. Więc w nadchodzącym czasie, zrozumiemy więcej i 
więcej, i jak powiedziałem, ci naukowcy zaczęli to udowadniać, że Wszechświat jest płaski, 
ale gromadzą tak dużo wiedzy, że w nadchodzącym czasie co program statku kosmicznego, to 
jest jeden z największych darów jak będzie dany, jeśli rozumiesz jak go użyć, w sposób w 
jaki go użyć i jak go zastosować, i w jakim kształcie i formie możesz to zastosować. Czy 
będzie to z korzyścią, otwarcie tej technologii, w bardzo łagodny sposób, i pozwolić by była 
rozszerzana, lub czy pozwolimy tej technologii, iść w sposób jaki planują to zrobić, tylko 
próbując zaspokoić jakiś, co nazywamy, brak zrozumienia całej rzeczy? I jest to bardzo 
interesujące jak oni dodają i dodają do tej technologii. Do tego zrozumienia, kosmosu 
Wszechświata. Z innej strony, te rzeczy, bardzo podobnie, przyniosą wiele rzeczy dla 
zastosowań medycznych w nauce o technologii Plazmowej. Jeśli tą wiedzę przeniesiemy na 
ciało człowieka, wtedy możemy doprecyzować trafność sprecyzować komórki. Zrozumienie 
siły komórki do komórki mózgu, lub usunąć komórkę, budować na niej jeśli masz umarłą 
komórkę, wykorzystując ten holograficzny warunek ciała człowieka, możemy zrobić wiele 
rzeczy. Rozszerzenie na tym poziomie, na tą chwilę, Jest takie samo jak okres niemowlęctwa 
lecz stopniowo będziemy rozumieć więcej jak wykorzystać tą holograficzną technologię by 
móc przenieść energię do komórki, by usunąć komórkę, by usunąć energię ze środka 
komórki, jak z wirusami w kosmosie, że przyciągają pewne pola. I to będzie rozwijane w 
nadchodzącym czasie zacznę uczyć tego, powinno być zrozumiane w pełni i idziemy w 
przestrzeń zrozumienia całości wiedzy, ponieważ ponieważ to przynosi nam dużo wglądu w, 
nie tylko w funkcjonowanie Wszechświata, ale w funkcjonowanie ciała człowieka, i na tak 
wiele sposobów.... Jeśli rozumiesz proces, możemy zmapować wnętrza planet. Możemy 
zmapować w sposób w jaki mapujemy Wszechświat w hologramie, holograficznym systemie. 
Wtedy możemy zmapować ciało człowieka, możemy zmapować w ten sposób każdą strukturę 



we Wszechświecie, dosłownie przez uczenie się o jego polach wpływu grawitacyjno 
magnetycznych pól i niczego więcej. Jest bardzo podobnie, jest w w strukturze dzisiejszego 
czasu, kiedy mówimy jest tak wiele sił po drugiej stronie, że daje dodaje kolejną siłę, to jest 
gdzie dobrze się przyjmuje. Wraz z tą technologią przez patrzenie na magnetosferę, i to co 
nazywamy, aurą planety lub systemu możemy zmierzyć jaki materiał buduje środek, jakie jest 
zachowanie grawitacyjno magnetycznych pól wewnątrz. Na tą chwilę w technologii 
kosmicznej, spalają materiały lub zgadują kolorami co jest lub co może być ale wraz z tą 
technologią, możemy dosłownie zmapować całą strukturę wyniku magnetycznych pól, a nie 
wyniku materii. A wtedy wraz z kombinacją grawitacji i bezwładności. A wtedy możemy 
otworzyć nowy wymiar w świecie nauki i kosmicznej technologi. To przyniesie bardzo 
bardzo skuteczne wykorzystanie przez tych, którzy chcą podróżować w głęboki kosmos, w 
specyficznym kierunku, i wtedy mogą zdecydować gdzie wewnątrz tej planety chcą się 
pojawić, gdzie chcą się udać czy chcą być na zewnątrz czy chcą być w atmosferze. To 
przyniesie nowy wymiar w świecie górnictwa na tej planecie. Ponieważ jeśli możemy 
dopasować i rozumiemy magnetyczne pola Ziemi, w trzech wymiarach i rozumiemy ich 
magnetyczne pola, nie musimy robić tego co robimy, wydobywać kopalniami i wiercić 
otworów by dostać się do kopalin. Proces wydobywania, który jest lub ekstrahowanie 
materiału we Wszechświecie jest całkowicie inny, niż to co robimy obecnie. Na tą chwilę 
mamy Ziemię, i po prostu wiercimy dziurę, i idziemy zobaczyć, co możemy tam znaleźć, lub 
zgarniamy część planety, i odsuwamy i patrzymy co mamy. W zrozumieniu działania 
Wszechświata, i w zrozumieniu potencjału technologii, która jest w rękach człowieka, ta 
rzecz się zmieni drastycznie, wydobywanie w sposób w jaki to robimy, jest przestarzałe, 
ponieważ w tym procesie nie potrzebujemy odkopywać rzeczy. Teraz rozumiemy siłę pól, 
rozumiemy proces, idziemy w kierunku, co jest znane jako usuwanie jakiegokolwiek 
materiału, jaki chcemy, ale używając struktury planety. Nie ma znaczenia czym to jest, 
ponieważ zrozumiesz w skali wielkości rzędu, gdy wiedza człowieka dosięgnie pewnego 
poziomu wtedy wszystko może być zrobione, jak jest wydobywane. W jaki sposób możemy 
uzyskać materiał teraz w kosmosie, to bardzo proste. Pamiętasz kiedy wykorzystaliśmy ciało 
człowieka, przepraszam za to, musicie z tym wytrzymać aż dowiem się co jest z moim padem 
do rysowania. Zwykle umieszczaliśmy system po tej stronie ciała, to jest to co robimy w 
systemie zdrowotnym. Umieszczamy system tutaj, i umieszczamy system tutaj, i przenosimy 
energię, raka, czegokolwiek, poza ciało człowieka. Tak, że co to robi? Pola przemieszczają 
się z jednego do drugiego, opróżniasz poprzez gradient energii. To jest ten sam proces, 
człowiek kiedy wybierze wyciąganie. My zdecydujemy co chcemy wyciągnąć na jakim 
odcinku i w jakiej sile. Przenosimy energię materiału na zewnątrz. W pewien sposób, zostało 
to już zrobione, przy kilku okazjach. I widzieliśmy to nawet w zastosowaniu zdrowotnym. To 
zmieni wiele rzeczy dla wielu Poszukiwaczy Wiedzy, i strukturze wydobywania tego czego 
potrzebujemy, co musi zostać zrozumiane. I w procesie nowej metody wydobywania, musi 
zostać przyjęta. W kosmosie robisz to samo, tutaj masz stan materii, jeśli chcesz wydobyć 
energię, pewnych pól, tego co potrzebujesz, to wszystko co musisz zrobić. Tworzysz 
warunek, gdzie gdy chcesz jakiekolwiek magnetyczne pola tego środowiska, możesz 
przenieść z jednego do drugiego, i na końcu zgromadzić to co masz z tej pozycji. Ale różnica 
jest, że ta pozycja to twój statek kosmiczny, ta pozycja, to punkt w którym tworzysz 
wyższego rzędu przy wykorzystaniu grawitacyjnego magnetycznego pola dla wydobycia pól 
jakich potrzebujesz do samego siebie. Tego rodzaju wiedza, tego rodzaju technologia, jest 
częścią tego co zobaczymy wyłaniające się w nadchodzącym czasie. Musimy zrozumieć cykl 
działania, i w tym procesie cyklu działania, dojdziemy do większego zrozumienia, o 
funkcjonowaniu systemu, wiedzy w którą się zaangażowaliśmy, W kosmiczną technologię 
Plazmową. Mapujemy pola Plazmy Wszechświata, lub to co nazywamy Plazmowy system 
próżniowy, wydobywasz. Na tak wiele sposobów, nawet dzisiejsze górnictwo, zrozumiesz, 



jest o wiele łatwiejsze jest to do robienia, bardzo, bardzo łatwe sposoby wydobywania. To jest 
testowane i jest niesamowite jak działa, jest tak efektywne. Wracamy do tego samego, jak gdy 
rozmawialiśmy o strukturze ciała człowieka, w sposób w jaki ekstrahujemy, jedyne co 
robimy, to bierzemy planetę, powiedzmy, jeśli znajdę tutaj złoto, na 10m, na 5m cokolwiek, 
100m poniżej, co robimy to, wprowadzamy wewnątrz struktury rdzeń systemu, system 
prostego rdzenia, i co robimy? Przewiercamy się przez to i umieszczamy nasz system tutaj, 
trochę poniżej poziomu wydobycia, szacujemy ten punkt, w którym powiedzmy, nie ma już 
więcej złota. Tworzysz pole złota, i ustawiasz system tutaj. W pewien sposób transferujesz 
całe złoto, bez żadnego kopania, bezpośrednio na zewnątrz, tak samo jak to robiłeś w ciele 
człowieka i to są technologie, które muszą być poszerzane przez zwolenników KF i tych, 
którzy podążają za tą technologią. Nie ma potrzeby wydobywania, nie ma potrzeby kopania, 
wiercenia. Tego rodzaju technologia zmieni bieg wielu rzeczy dla ludzkości. Niszczenie jak w 
przypadku lasów amazońskich aby znaleźć nowy materiał, nie musi tak być. Dzisiaj wiercimy 
dziury aby wydobywać ropę, tego rodzaju wiertła, z potężnym systemem pod spodem, 
dostrajają się do grawitacyjno-magnetycznych pól pierwiastka, wydobywanie jest proste. Jak 
mówiłem, tłumaczenie wiedzy stanie się bardzo, bardzo ważne. Więc ci z was, którzy pracują 
z tego rodzaju polami, ci z was w przyszłości, inżynierowie którzy będą pracować w tym 
środowisku, zrozumieją, że teraz zaczynamy pokazywać zastosowanie technologii, i jej 
implikację, jak to wpłynie. Na tak wiele sposobów, musimy zrozumieć całość 
funkcjonowania i na ile rozumiemy ten proces. W ustawianiu nowych ośrodków badawczych, 
nowych rozwojów, to robienie maszyn do GANSów i systemów, co nazywasz, jednostek 
MagGrav i te rzeczy, nie są naprawdę, prawdziwym zastosowaniem tej technologii. Rzeczy 
takie jak te, rozwój nowej technologii górniczej, zrozumienie technologii Plazmy, nawet w 
kosmosie. Patrzysz na to co jest wewnątrz planety Ziemi, jeśli zrozumiesz co jest i jak 
tworzymy tą magnetosferę tej planety, możemy zrobić to samo. Jeśli umieścisz potężne 
satelity powyżej pewnych granic i po prostu stworzysz słabsze źródło pola w sile tego, jak 
powiedzieliśmy złota, przestrzeń tej planety, ciągle produkuje złoto, poprzez interakcję pól 
Ziemi i Słońca. Nie potrzebujemy wydobywać materiału z wewnątrz planety, gdzie ten 
materiał, pochodzi pierwotnie z zewnątrz, jako jego grawitacyjno-magnetyczne pola. Więc to 
daje, co nazywamy, narodowe bezpieczeństwo materiałowe. Kraje jak, z zachodniego świata, 
które wydobywają tak dużo z Afryki, lub z Południowej Ameryki, wraz ze zrozumieniem 
nowej technologii, zmienią kurs całej produkcji materiałów. Czego potrzebujemy, musimy 
zrozumieć, że nowa technologia kosmiczna, daje nam inne możliwości, inne wymiary. Daje 
nam, całość zrozumienia rzeczywistego działania technologii Plazmy. Rzeczywistą drogę, że 
działamy, że rozumiemy funkcjonowanie. Totalność zrozumienia, tego rodzaju wiedzy, 
tłumaczenie technologii, jest tak ważne i tak zasadnicze, że nie mamy wyboru, dosłownie nie 
mamy wyboru, ale zacząć rozwijać nowe sposoby, nowe zrozumienie, nowe procesy. Jak 
mówiłem, jest jakieś 20 000 różnych sposobów, na które ta technologia ma zastosowanie, w 
produktach, w niczym więcej, nowych produktach. I te rzeczy będą otwierać nowy horyzont 
w działaniu was wszystkich, w działaniu nowych przemysłów, nowych technologii, nowych 
parametrów, w Totalności zrozumienia systemów. W otwarciu nowych wymiarów w wielu, 
wielu aspektach życia. Jeśli pomyślisz o tym, Tesla zrobił to jakiś czas temu, ale patrzyliśmy 
tylko na transfer energii, w pracy Tesli. Jeśli rozszerzysz tą wiedzę w zrozumieniu działania 
siły materialnego stanu, że teraz potrafimy przekształcić materię w jej Plazmę, 
przechwytywanie materiałów z przestrzeni Wszechświata, w magnetycznych siłach pól i 
przekształcanie ich do materialnego stanu tego czego potrzebujemy, i w danej sile, staje się 
bardzo łatwe. Widzieliśmy Pitersona, rok, dwa lata temu, pokazał nam jak potrafił wytworzyć 
warunki do produkcji materii. To jest, w pewien sposób, teraz Ziemskie pole magnetyczno-
grawitacyjne dyktuje jakie pola możemy pochłaniać i zbierać. To się stało możliwe, jako że 
teraz poszliśmy w dynamiczne reaktory, bez silników. Przeszliśmy do dynamicznych 



reaktorów gdzie materiał jest dyktowany, przez siłę materii, a nie poprzez ograniczenia 
miedzianych cewek i innych elementów w silnikach. W tym samym procesie, co musimy 
zrozumieć, jest to Totalność struktury ludzkiego ciała i jak możemy zastosować tą 
technologię w zupełnie inny sposób, na ludzkiej rasie, w każdym aspekcie tych zastosowań. 
Jak możemy ekstrahować materiał, jak możemy dodać materiał, jak możemy zwiększyć 
produkcję, lub zmniejszyć zapotrzebowanie/zużycie. Jakiś czas temu, patrzyliśmy na 
przekazywanie energii, skupialiśmy się na przekazie zrozumienia pracy różnych systemów, 
ale co jest ważne dla nas, wraz z nowymi, co nazywamy, systemami swobodnego przepływu 
Plazmy, pozbawionych silników, nowe możliwości na horyzoncie wiedzy, nadeszły dla 
Poszukiwaczy Wiedzy i wielu z was przełączy się na to bardzo szybko. Rozwój nowych 
systemów, jak ten nowy system Plazmy, który opracowaliśmy, który nie wykorzystuje 
silników i teraz widzimy tworzenie nowych systemów, które nie mają energii, ale działają 
poprzez częstotliwości stanu materii, wiele pozycji, stanie się jasnych dla wielu Poszukiwaczy 
Wiedzy. Na tak wiele sposobów, zmieniła się cała struktura technologii. Zmieniła się cała 
struktura zrozumienia technologii. I do jakiej granicy możemy ją rozszerzyć, możemy ją 
zastosować, możemy na niej polegać i możemy pozwolić naszej wiedzy aby się rozwijała, od 
teraz jest to całkowicie zależne od interpretacji technologii. Mieliśmy dość czasu, wszyscy z 
nas, by bawić się różnymi aspektami technologii. Teraz kiedy wchodzimy w pełne kosmiczne 
nauczanie, gdy wchodzimy w pełne zrozumienie technologii kosmicznej, potrzebujemy 
zacząć patrzeć poza proces który zapoczątkowaliśmy z GANSami i wszystkim innymi 
rzeczami. Zastosowanie pól, jest tym czym ta gra jest, nie jest już nią 'czy możemy 
produkować GANSy'. Co to wprowadza, co jest implikacją nowej drogi, tego sposobu? To 
jest bardzo, bardzo proste. Nie potrzebujemy wytwarzać żywności, nie potrzebujemy 
masowej produkcji medycznej, nie potrzebujemy wydobywać i magazynować/przechowywać. 
Na tak wiele sposobów, tam gdzie zmierzamy, lub kierunek, w którym się udajemy, jest jeśli 
pamiętasz mówiliśmy o wzgórzu, gruczole wzgórza w ludzkim ciele? Wiedza człowieka na tą 
chwilę, jako, że jesteś Poszukiwaczem Wiedzy KF, jest na poziomie.... Jak powiedzieliśmy, 
człowiek na biegunie północnym, nie dostaje jabłek ani pomarańczy aby mieć witaminę C, 
nie dostaje mleka by mieć wapń, nie dostaje wielu innych rzeczy, o których o których nam 
powiedziano, że to najlepszy sposób i w jakim ratio musimy je konsumować by być zdrowi i 
potrafi przetrwać jedząc foki i innych rzeczach, bardzo mało warzyw, na Biegunie 
Północnym. Jedynym powodem dla którego może przetrwać w tym środowisku, jest z tego 
powodu, że jego wzgórze i grasica razem konwertują materiał, na poziomie magnetycznej 
Energi, a nie cynku czy miedzi. I wraz z dzisiejszą wiedzą i tym co zebraliśmy razem, jako, 
co nazywamy, dynamiczne systemy do kreacji Plazmy, wiedza człowieka teraz jest na tym 
etapie, lub zaczniemy ją rozwijać w tym kierunku, od tej pory. Więc w kosmosie nie 
potrzebujemy mieć, przy sobie śrubokrętów czy śrub lub nakrętek i który musi być 
miedziany, który ma być cynkiem i czy możemy mieć drewniane śrubki i reszta tego. 
Ponieważ jeśli zrozumiesz proces produkcji i funkcjonowania ciała człowieka, wtedy 
swobodnie możemy produkować każdy materiał z jednego podstawowego zrozumienia 
działania. I to jest to, jeśli jesteś Poszukiwaczem Wiedzy, ci z was którzy są sprawni w waszej 
pracy i zrozumieją te rzeczy, potrzebują zacząć teraz działać. To jest sposób, w jaki ośrodki 
badawcze są widziane, aby być w stanie podążać i rozwijać, aby także ewoluować. I to jest to 
co widzimy, jak pojawi się następne pokolenie naukowców Plazmy KF. Nie mamy wyboru, 
nie mamy z tym innej opcji. Nie mamy innej drogi by być w stanie pójść tą ścieżką. 
Tworzenie materiału, produkcja energii, i przekształcanie materii w energię i energii w 
materię, co jest kluczem części nauk i zawsze było, teraz musi być doprowadzone do końca. 
Wiem, że jest wiele ludzi w KF którzy pracują w tle, na różne sposoby i poziomach w 
badaniach i oni próbują osiągnąć etap, że rozwijają wszystko co chcą, właśnie stąd to się 
bierze. W dzisiejszym nauczaniu, jednym z pierwszych materiałów które zamierzamy wam 



wytłumaczyć i pokazać wam, że teraz dotykamy tego punktu, jest... Jeśli pamiętasz, historię 
pomarańczy i banana, i wytłumaczyliśmy tobie, że to jest jak transferujesz energie. Na tak 
wiele sposobów, ośrodki badawcze KF posunęły się w tym kierunku, i co to oznacza, to co 
mieliśmy i czego nigdy nie rozważałeś, jest... Jeśli pamiętasz, co zrobiliśmy było to bardzo 
proste, postawiliśmy trochę wody, położyliśmy jakieś owoce, i w tym procesie stworzyliśmy, 
co nazywamy, materiałem, którego potrzebowaliśmy. Więc co zrobiliśmy, to bardzo proste, 
stawiasz kubek, napełniasz go wodą, umieszczasz różne GANSy, których potrzebujesz, 
kładziesz pomarańczę i jabłko. Białko, aminokwasy pomarańczy, dały nam smak i energię 
białka, który w zasadzie był na powierzchni wody. I właśnie dlatego, kiedy ją piliśmy 
mieliśmy smak. Ponieważ w tym procesie, wszystkich GANSów tutaj, są malutkie ilość 
białka, zgromadzone na górze, które transferują energię dla równoważenia balansu. Teraz, 
widzieliśmy że ośrodki badawcze KF, sprzedają nam te ramiona z nogami energii i 
zwisającymi kawałkami Co się stanie jeśli umieszczę wodę GANSu pomarańczy, w jednym z 
nich? I jabłko w kolejnym? I zamienię wodę, która ma sól i aminokwasy, na ciało człowieka? 
Czy emocja człowieka, poprzez czucie ???, pomarańczy, dałyby mu smak pomarańczy, i 
transferowały jej emocję, plus jej energię do reszty ciała człowieka, nie zapominaj system jest 
ten sam. lub jeśli masz niedobór witaminy C w całym ciele, kiedy siedzisz w tym systemie, 
otrzymujesz ją, nie musisz jej smakować. Wchodzisz do systemu z niedoborem witaminy C, 
wychodzisz z systemu całe ciało pochłonęło to czego potrzebuje. To co to jest, to olbrzymi 
postęp w badaniach KF, co znaczy, że od tej chwili to nad czym pracowaliśmy od jakiegoś 
czasu teraz, możemy opracować, i dostarczyć systemy, że nie potrzebujemy jeść bez 
jakichkolwiek To jest jak będziesz karmiony w kosmosie, i jest to twoja Emocja i Dusza, 
które decydują smakować lub cokolwiek, ale nie zapominaj, w kosmosie tracimy nasz smak, 
tracimy poczucie smaku rzeczy, ponieważ go już nie potrzebujemy, przyjemność tego 
pochodzi z otrzymywania energii poprzez ciało człowieka. Te dwa nowe systemy, które teraz 
są dostępne, nadeszły i stają się to możliwe, z powodu bez-silnikowych dynamicznych 
systemów. Ponieważ teraz teraz nie ma ograniczenia i transformacja jest bezpośrednia. To nie 
energia, ale jest istotą tego, czym to jest, to dlatego kiedy te systemy są sprzedawane, ludzie 
przychodzą i czują się dobrze, lub widzą zmiany. W zależności od tego co operator włożył, 
dodał do systemu, ciało znajduje z tym balans. W zastosowaniach tej wiedzy, technologii 
kosmicznej, jest tym, że w czasie katastrof, tylko potrzebujemy przenieś tam parę systemów, 
że całkowity przekaz energii, wraz z systemami zrzucanymi na ziemię, obejmie Totalność 
przestrzeni. Antybiotyki na infekcje, energii dla transferu jedzenia, na poziomie aminokwasu 
człowieka. W kosmosie to jest jak będziesz karmiony. Teraz nadszedł czas, wraz z systemami 
dynamicznymi, jakie opracowaliśmy by zacząć rozwijać te aspekty technologii. W pewien 
sposób, jeśli spojrzysz na dwie satelity, masz dwa ramienia systemu energii. Co byśmy chcieli 
zrobić, to ustawiać te systemy, jako, że są certyfikowane, ponieważ jest to dynamiczny 
system, system certyfikowany, jedyne co zmieniamy w środku, jest to zawartość GANSów. 
Jak powiedziałem do naszych badaczy, weszliśmy w robotę plazmowych zakupów jedzenia. 
W pewien sposób, jeśli to rozumiesz, możemy ekstrahować to, czego ciało nie potrzebuje i 
możemy dać to co ciało potrzebuje. Możemy rozszerzyć to do miast, do bloków. I w ty 
procesie, część tego rozwiązania, przemieni człowieka by nie musiał zabijać, zaspokoi to 
wielu ludzi, potrzebę dla energii. To jest ważne dla nas, ponieważ jeśli rozumiesz ten proces, 
zrozumienia siły Duszy Człowieka, zrozumienia propozycji przekazu pól na poziomie, w 
którym one tam są, wtedy to zmieni wiele dla wielu z was. Pamiętaj co powiedzieliśmy, kiedy 
przyszły na Ziemię, pola już tam są. To graw-mag pole Ziemi, na pozycji zgodnie z jej 
bezwładnością lub plazmatycznymi polami, które dyktują czy absorbujesz miedź, czy 
absorbujesz złoto tutaj, czy absorbujesz krzem tutaj. Więc jest tak samo z ciałem człowieka. 
Co chcielibyśmy zrobić, ten system w ofercie, na stronie Fundacji, od dzisiaj, powinieneś 
widzieć, nazywa się systemem żywienia. To jest test, umieszczamy ją jako, eksperymentalną 



jednostkę do kupienia i by zgłaszać z powrotem do nas. Zgłaszasz z powrotem do KF. Jeśli 
jesteś z Indii i kupiłeś system i ty chcesz mieć curry w systemie, czy poczułbyś curry, czy 
dostaniesz przyjemność/radość jedzenia curry? Jeśli jesteś Chińczykiem, lub kimkolwiek 
innym kto lubi specyficzny smak jedzenia i jest to częścią struktury twojego aminokwasu, 
chcielibyśmy przeprowadzić ten test. Potrzebujemy aby duża ich liczba była 
rozdystrybutowana, że wtedy możemy zrozumieć tego Totalność i jak ośrodki mogą zapewnić 
ich wody. Nie ma sens, gdy mamy trzęsienie Ziemi w Chinach, dawać im energię i smak 
curry, przynosi dużo depresji, to nie jest to czego chcą. Więc wkraczamy w nowy rozdział 
technologii. Ten system ma już certyfikat CE, jak i Plazma i GANS i system. Jedyną rzeczą 
jaką zmieniasz lub dodajemy do, jest to, że teraz stajemy się bardziej szczegółowi w tym co 
umieszczamy tutaj. I chcielibyśmy wiedzieć, czy możesz usiąść tutaj, w domu, w wolnym 
czasie, lub w klinice, powiedz nam, chciałbym mieć pomarańczę. Wiemy sposób w jaki to 
było wcześniej. Pomarańcza, pola Plazmy są w tym. Czy je czujesz, czy smakujesz, czy masz 
przyjemność jedzenia jej? Czy ją czujesz? (zapach) To będzie częścią testu i jednocześnie co 
jest ciekawe by wiedzieć jest... Gdy siedzisz w tym systemie i materiały w nich 
zaprojektowane z jakiegokolwiek powodu, by zagwarantować spektrum energii... Czy 
ponownie byś jadł? Jeśli pamiętasz w zeszłym tygodniu, tłumaczyłem to bardzo prosto, 
różnicę między człowiekiem, wertykalnymi ludźmi a horyzontalnymi ludźmi (roślinami). 
Dusza Planety i Dusza Rośliny, za bardzo sobie nie przeszkadzają. Dusza Człowieka i Dusza 
Planety, z powodu ich ruchu, ciągle przeszkadzają/kolidują ze sobą. To poprzez proces 
pochłaniania, pokazaliśmy że za absorpcję energię której potrzebuje, to tworzy różnorodność 
energii i potrzebuje mnóstwa różnych rzeczy aby zaspokoić swoje potrzeby, dla swojej 
materialnej egzystencji. Więc czy znaleźliśmy rozwiązanie i czy jest to rozwiązanie dla 
ludzkości w kosmosie? Jest coś podstawowego co musimy zrozumieć i powinniśmy już to 
zrozumieć, ponieważ w kosmosie będzie to mieć wpływ na nas, w zrozumieniu tego w co 
zmieni się nasze ciało. Jeśli spojrzysz na planetę Ziemia, mamy robaki, mamy węże, mniej 
więcej, mamy zwierzęta w morzu, i mamy zwierzęta, które poruszają się po tej planecie, 
mamy istoty ludzkie i mamy tygrysy i lwy. Potem mamy drzewa, krzewy i rośliny. Ci goście 
zdecydowali ustawić swoją Duszę 'stałą'. Więc teraz oni zdecydowali jak pochłaniać pola i 
jakiej struktury mają być. Człowiek przesunął swoją Duszę na górę i w połączeniu z 
funkcjonowaniem jego Duszy, stworzył połączenie z Duszą planety i aby utrzymać ten 
dystans, wytworzył sobie strukturę kości. Struktura kości, aby móc trzymać się, swojej luki 
przestrzennej. W przypadku robaka nie widzimy tego, lub u węża i to jak zwierzęta 
zadecydowały w inny sposób. To powinno otworzyć umysł tym z was, którzy staną się 
podróżnikami kosmosu. Gdzie umieściłbyś swoją Duszę, w odniesieniu do grawitacyjno-
magnetycznych pól i bezwładności miejsca przeznaczenia. (RC) Ciągle pan tam jest panie 
Keshe? Myślę, że chwilowo straciliśmy połączenie, bądźcie z nami jeszcze chwilę i jestem 
pewien, że Pan Keshe wróci wkrótce. (MK) Przepraszam, słychać mnie? Hello? (RC) Tak, 
słyszymy cię teraz. (MK) Więc, co widzieliśmy, jest tym, że wybraliśmy wymiar fizyczności 
człowieka w odniesieniu do planety, jak jest to dzisiaj. Wtedy, jak możemy to zmienić? 
Następnie rozumiemy, że to siła Duszy Człowieka w punkcie swojej interakcji, nie tylko z 
grawitacyjnymi polami środka planety, ale w interakcji z bezwładnością (inercją) masy 
planety, która dyktuje jej manifestację. I jak mówiłem, jeśli możesz być wystarczająco daleko 
że bezwładność grawitacyjno-magnetycznych pól, możesz mieć egzystencję bez struktury w 
odniesieniu do inercji planety. Ale działasz z dużo luźniejszymi grawitacyjno-magnetycznymi 
polami planety. Teraz rozumiesz dlaczego, w tym co widzieliśmy, jako reporty z satelit i to co 
widzieliśmy poprzez stacje kosmiczne, widzimy stworzenia, poruszające się, teraz po raz 
pierwszy rozumiemy dlaczego. Jako, że robaki są w środku, nie potrzebują struktury, są 
wewnątrz sytemu bezwładności, poziom inercji jest bardzo wąski w swoim punkcie balansu. 
Gdzie grawitacyjno-magnetyczne pola tworzą interfejs, więc robaki nie potrzebują, struktury 



kości, by znaleźć swoją pozycję. Człowiek potrzebuje, z powodu tego gdzie zadecydował się 
umieścić swoją Duszę, ale będąc w dalszym dystansie od Ziemi, nie potrzebujesz 
materialnego stanu struktury, stan struktury Plazmy wystarczy, jak u meduzy. W głębi 
oceanu, to jest to co gromadzimy, dlatego ryba ma taki kształt. Jeśli rozumiesz, w oceanach 
kształt zwierząt jest inny, przekroczył ten punkt, ale teraz jest na granicy i interakcji ze 
stałą/ciągłą bezwładnością cieczy wody, w interakcji z bezwładnością i grawitacyjnymi 
polami sił planety, dyktują taką strukturę. Jest płynny/dynamizm tutaj, jest uziemiony do 
Ziemi. Nie widzimy chodzącego człowieka na dnie morza. Wtedy jeśli rozumiesz te procesy, 
człowiek może z góry ustalić gdy przybywa do miejsca przeznaczenia, jak będziemy 
wyglądał. I jednocześnie, nie potrzebujesz grawitacyjno magnetycznych pól struktury planety, 
by dać sobie manifestację, jeśli zdecydujesz, że zostaje wewnątrz struktury pól Wszechświata 
i wciąż egzystuję. Bardzo podobnie do tego, co widzimy tutaj. Widzieliśmy te film z NASA, i 
nikt nie mógł zrozumieć, co to jest, teraz rozumiemy, że to są stworzenia. Uczyłem o tym 
uprzednio w niektórych naukach, teraz rozumiesz co wchodzi. Sposób w jaki człowiek, i 
sposób w jaki ryba spadają na tą planetę i idą w głębie oceanu, te stworzenia, na zawsze, 
lądują na tej planecie. mają cykl życia. Jest to dla nas do zrozumienia. Lub czy rozpadną się 
one na materię i energię. To w przyszłości jest przeznaczeniem człowieka, gdy stajemy się i 
wkraczamy w różne grawitacyjno-magnetyczne pola środowisk. Widzimy, początki życie na 
Saturnie i Jowiszu. Wymusiliśmy warunek ubrań aby móc wytrzymać. Warunki, wymuszone 
warunki 1G dla naszych astronautów. Co się stanie gdy zrozumiesz transformację i transport 
poprzez technologię Plazmy wejdziemy w atmosferyczne warunki księżyca? Teraz możemy 
stworzyć te narzędzia, to jest część funkcjonowania portali. to jest częścią nauczania aby 
rozwijać się w tym kierunku. To jest częścią zrozumienia technologii i to jest gdzie 
zmierzamy. Nowe systemy, nowy rozwój/postęp, nowe technologie i w rozwijaniu tych 
technologii, musimy zrozumieć Totalność działania i wraz z tym, da nam to wskazanie jak 
będziemy reagować, jak będziemy manifestować się, na powierzchni, wewnątrz planety, w 
płynnej przestrzeni planety, lub w przestrzeni pól Wszechświata. Człowiek patrząc w 
gwiazdy, nie widział za dużo ale człowiek patrząc w dół na planetę, widzi wiele, na tak wiele 
sposobów, totalność stworzeń tej planety. Wtedy zrozumiemy limitację pól, tego co 
widzieliśmy jak na filmach NASA z kosmosu, to są właściwie kolejne zwierzęta, inne 
stworzenia. Czy człowiek chciałby je zjeść, by zobaczyć jak smakują? Lub czy zrobilibyśmy 
pola Plazmy człowieka i puścili ją wolno po kosmosie, tak, że gdyby ktoś chciał ich 
posmakować to są? Wtedy nie musisz zabijać człowieka żeby go zjeść. To jest to co jest na 
stole nowej nauki i technologii. Nowy system, który zostanie wypuszczony przez Austriackie 
laboratorium badawcze, jest początkiem tej technologii. Jest początkiem zrozumienia 
funkcjonowania tej technologii. I powodem dla którego to przytaczam jest ponieważ, tego 
rodzaju badania muszą się rozszerzać poza laboratoria KF, a nie tylko w jednym miejscu. 
Musimy zrozumieć Totalność wiedzy, że w nadchodzącym czasie, możemy wziąć korzyść z 
każdej możliwości w dodawaniu do wiedzy człowieka i aby kontrolować, odpowiedzialność 
prowadzenia pokojowego środowiska, nie tylko na tej planecie, ale poza nią. Teraz gdzie 
idziemy od tego punktu i jak zaczynamy iść do następnego poziomu zrozumienia i w rozwoju 
technologii możemy rozwinąć nowe wymiary. Możemy rozwinąć nowe zrozumienie, 
możemy rozwinąć na wiele sposobów, nowe sposoby działania. Jakieś pytania? (RC) 
Dziękuje panie Keshe, przypominam uczestnikom, że mogą podnieść rękę i pozwolimy 
mówić, mamy pytanie od Fred'a na livestream, Fred mówi: Czy dystynkcja w przyprawach, 
owocach i warzywach jest pożądana, odnośnie ich esencji, z punktu widzenia, gotujących 
gwiazd, które łączą kilka smaków by wykreować szczególny smak? (MK) Co masz na myśli? 
(RC) To co rozumiem z pytania, to to, czy będziemy w stanie tworzyć specjalne smaki i 
połączenia smaków używając przypraw itd.? (MK) To jest to, co myślę, myślę że to jest to co 
jest w karcie. Czy mamy KF Austria na Lini? Grupę badawczą stamtąd? Mogą pokazać wam 



maszynę którą testują. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 2h 26s. Mamy wcześniejsze pytanie, ale nie 
odnoszące się bezpośrednio do sytemu Klausa, na tą chwilę, (MK) Tak, proszę bardzo. (RC) 
Na Q&A i na Zoom'ie, Alin pyta: Jestem Alina z Rumunii, proszę zadaj to pytanie panu 
Keshe, pomoże nam ono przejść do następnego kroku, nam wielu. W pierwszym kroku, 
znalazłam pozycję mojej Duszy za pomocą głośników w moich uszach, pytanie brzmi, drugi 
krok, jak mogę zobaczyć światło Duszy z umiejscowionego punktu? Dziękuje. (MK) Jest coś 
co nazywa się szpital i mają różne maszyny takie jak MRI i CT-scan, możesz zapytać czy 
mogą zrobić skan twojego mózgu, w bardzo małych przestrzeniach wtedy ją zobaczysz. Lub 
tak jak ja, połóż się na ziemi lub jedź do szpitala i zrobią zdjęcie, i pokażą je tobie. 
Niesamowitą rzeczą jest to, świat medycyny to widział, ale nie wiedzieli co to jest, więc po 
prostu to zostawili i tam jest. To nie jest coś nowego, jeśli widziałeś, niektóre CT-skany lub 
MRI lub animację komputerową mózgu, elektroniczną, widzisz jest tam, zawsze tam była, ale 
ponieważ nikt nawet nie uczył co to jest, nigdy nie zrozumieli co to jest. Więc znalazłeś swoją 
pozycję z mikrofonami, co nazywają, słuchawkami, teraz możesz pójść i zobaczyć jak duża 
jest. Poprzez jej rozmiar mniej więcej, wiesz, znasz stan swojej własnej egzystencji, jest to 
bardzo dziwne. (RC) Czy ten punkt widzenia jest z tego zlokalizowanego punktu, który 
znalazł przez głośniki. W innych słowach jeśli patrzysz z tego punktu... (MK) Mniej więcej 
tak to jest. (RC) Widzisz światło Duszy z tego punktu lub czy musisz być obok tego punktu, 
poza nim? (MK) Kiedy zrobisz CT-skan zobaczysz to bardzo wyraźnie. To jest częścią, 
częścią pracy, nie wiem jak mogę to wytłumaczyć, wytłumaczmy to w inny sposób, może z 
tym nowym systemem, który jest rozwijany i co właśnie widziałeś u Klausa, wkrótce 
nadejdzie jako system żywienia, możesz dosłownie ją poczuć. W strukturze tych systemów, w 
sposób w jaki siedzisz ze stereo, między twoją głową, i znajdujesz pozycję Duszy, mniej 
więcej. Kiedy będziesz siedział w tym systemie, w pewien sposób, będziesz przechodził przez 
emocję, ponieważ nie jest to tylko karmienie. I wtedy w pewnym punkcie poczujesz 
odseparowanie. Ty... w pewien sposób, usiądziesz na zewnątrz, patrząc na Totalność. 
Pomimo tego, że esencja twojej Duszy, ciągle istnieje w fizyczności, znajdziesz, poczujesz ją. 
Nie chciałem o tym dyskutować w tym czasie, ale teraz pytanie jest na stole, więc 
zrozumiesz. Kiedy, w nadchodzącym czasie, nasi naukowcy będą potrafić znaleźć właściwą 
kombinację, gdzie Dusza Fizyczności, znajduje satysfakcję z istnienia, i odzwierciedla 
odbicie Duszy Człowieka, poczujesz ją, zrozumiesz dokładnie gdzie jest. Posłuchaj nauczania 
UC, tego tygodnia, we wtorek, wyjaśniałem wiele rzeczy w tych parametrach, wtedy 
zrozumiesz więcej. Ten nowy system, ponieważ nie ma silników, ograniczenie pól 
materialnego stanu, powyżej miedzi i cynku, przeminęło, osiągniesz daną siłę, poziomu siły 
Duszy Człowieka w warunkach fizyczności, Duszy Fizyczności, i samej Duszy Człowieka. W 
przyszłości, sposób w jaki załadujesz te dwa, wejdą w interakcję z Duszą Człowieka. Sposób 
w jaki załadujesz te dwa, lub inne zestawy, oddziaływuje z fizycznością, z Duszą Fizyczności 
człowieka. W nadchodzącym czasie, kiedy człowiek, po dekadach, lub kiedykolwiek 
człowiek dojrzeje, stworzysz warunki planety, dokąd lub przestrzeń w którą się udajesz i 
poprzez kontrolę, stworzenie warunku Duszy, zobaczysz manifestację tego jak będziesz 
wyglądał, ponieważ wtedy dyktujesz pozycję fizyczności. Jeśli zmienisz pozycję Duszy 
Człowieka, i pozycję Duszy Fizyczności Człowieka, człowiek w mgnieniu oka, może się 
zachowywać jak ryba w oceanie, nie potrzebuje ubierać ubrania by być rybą. Te 
grawitacyjno-magnetyczne pole Ziemi przywiązało człowieka za bardzo do fałszywych 
informacji o jego własnym istnieniu. To jest progresywny rozwój i w nadchodzącym czasie, 
jestem pewien, kiedy Austriacka KF wypuści te dynamiczne reaktory bez silników, gdzie w 
pewien sposób, warunki obracających pól sytemu, będą oddziaływać z ciałem człowieka w 
warunkach jakich całościowo chcą, Ziemi i Słońca, wtedy kiedy człowiek jest tam, co chcesz 
zobaczyć? Dusza Człowieka, esencja Duszy Człowieka pochodzi z promieni słońca. Wtedy 



zrozumiesz, że fizyczność staje się nieistotna. Prawie tam dotarliśmy, za parę miesięcy 
osiągniemy to. Teraz nasz zespół rozumie dlaczego właśnie przed świętami powiedziałem, 
cofamy się zamiast iść do przodu. Teraz idziemy do przodu, teraz idziemy gdzie powinniśmy, 
i powinniśmy obrać ten kierunek. Wtedy pozycja jest bardzo jasna, zrozumienie jest bardzo 
jasne. Czy John z Arizony jest online, czy możemy zobaczyć go w tle? (J) Jestem tutaj. (MK) 
cześć John, John, czy możesz nam pokazać ostatni film, który przysłałeś mi dziś rano? (JB) 
Ten z MagGravami na stole? (MK) Tak. (J) Znajdę go i zaraz wracam. (MK) Ok. Jeśli 
dołączycie do tego, co właśnie widzieliśmy z Arizo... z naukowcami z Austrii i w tym co 
teraz jest osiągane w Arizonie, zrozumiesz znacznie więcej, gdzie zmierza KF. Taj jak 
powiedziałem, że są to niezależne grupy badawcze, wykonują pracę i to jest niesamowite, jak 
nie rozmawiają ze sobą w pewien sposób, ale robią badania, które zejdą w jeden punkt, w 
ciągu najbliższych kilku tygodni. Zbiorowa dystrybucja pól ze zrozumieniem lub przekazem 
energii poprzez siłę Emocji człowieka i Duszy Człowieka. Są troszkę z boku, ciągle się 
bawią, mniej więcej w tym właśnie kierunku zmierza cała ta technologia. Gdzie możemy 
karmić, możemy przekazywać energie, możemy stworzyć warunki dla fizyczność człowieka i 
gdzie możemy rozszerzyć wiedzę do kontroli systemów, poprzez Emocje człowieka, poprzez 
Duszę Człowieka. John w Arizonie idzie w tym kierunku. (JB) Mam to gotowe. (MK) Okej, 
czy możesz nam to, proszę pokazać, ja przestaje dzielić. Musicie zrozumieć wiedzę jaka za 
tym stoi, i powód który jest za tym. (JB) Okej, więc ten film nie jest bardzo dobrym 
filmem(jakościowo), nie wykonałem za dobrej roboty z kamerą, ale to bardzo krótkie wideo, 
da wam wyobrażenie o tym co robimy. (MK) Chciałbyś pokazać wideo, a potem zref... 
otworzyć je i wyjaśnić, co jest czym? Ok? Pozycja reaktorów, który reaktor jest do czego i co 
robią. (JB) OK (MK) Ok, kontynuuj, proszę. Film: (JB)OK, jesteśmy tutaj w Arizonie i David 
ma swojego pilota(brzęczka) nie działa tak dobrze jak zwykle. Ale co zrobił, przyłożył go do 
kabli, bez podłączania przewodów do ściany i mamy trzy, trzy zbudowane MagGravy na 
zewnątrz tego zestawu tutaj. Możesz zobaczyć dzięki brzęczkowi, to całe to pole plazmowe, 
ale nic nie jest podłączone do ściany. Koniec filmu. (MK) OK, teraz wiemy, że widzimy na 
ekranie twoją stronę YouTube. Więc czy możesz wrócić do niego ponownie i czy możesz... 
wyjaśnij nam, co to za rzeczy wiszące nad łóżkiem i pod spodem, które widzimy? Daj do 
przodu i .... (JB) Nie działa tak dobrze jak zwykle, ale to, co zrobił, przyłożył go do kabli, bez 
podłączania przewodów do ściany, i mamy trzy... (JB) Więc to, co teraz widzicie, jest... 
połączyliśmy trzy MagGravy razem. MagGrav'y nie są podłączone do ściany, po prostu są ze 
sobą połączone, więc to, co zrobiliśmy, stworzyliśmy pole energetyczne, kopułę jeśli chcesz, 
energii i karmimy tą energię, poprzez tą fioletową maszyną promiennikową, więc karmimy je 
Plazmą, wchodzącym polem plazmy, a nie elektrycznym lub prądem stałym DC. I co się 
stało.... z tym małym wykrywaczem, i wiem, że poruszałem nim trochę na filmie. Co się z 
tym stało, to stworzyło tą bańkę wokół całego środowisko tego łóżka i faktycznie aktywuje 
kule, które się nie obracają ale to całe pole jest teraz aktywowane, więc.... "Zbudowaliśmy 
MagGav'y na zewnątrz tego" Można zobaczyć, że te pierścienie które mamy, mamy różne 
pierścienie GANSów, z różnymi materiałami, masz te wiszące kulki, które obracają się, nie 
kręcimy ich akurat w tym momencie czasu, ale kiedy kładziesz się na tym łóżku, jesteś w 
stanie uzyskać pola z... to jest obrócone bokiem, ale dlatego mówię, że to nie jest najlepsze 
video. (MK) Tak, więc co zrobiłeś, stworzyłeś podstawę z trzech rdzeni i masz MagGrav, co 
nazywamy kulkami z GANSami na górze, niekoniecznie obracające się, z dwoma 
pierścieniami na łóżku utworzyłeś silne pole dookoła łóżka, silne pole. (JB) Tak. I to jest jak 
kopuła, zachowuje się teraz jak kopuła, z MagGravami będącymi na podłodze, rozciąga się ku 
górze nad tymi reaktorami. (MK) Więc czy mogę ci zadać pytanie, które jest... Nie ma 
zasilania dostarczonego do MagGrava, z wyjątkiem zapperów wysokiego napięcia, w 
pewnym sensie? (JB) Zgadza się. (MK) Zapytałem cię wcześniej, czy mógłbyś nagrać wideo 
po prostu trzymając zapper blisko jednostek MagGrava i niekoniecznie ich dotykając aby 



zobaczyć, czy pole się zmienia? (JB) Tak, możemy tak zrobić. (MK) I jeśli możemy zobaczyć 
odgłosy twoich zapperów lub twojego brzęczka, twojego detektora, nie będącego blisko 
jednostek MagGrava, aby sprawdzić, czy jest to na otwartej przestrzeni, czy w pobliżu 
jednostki... (JB) Więc, brzęczek już sam w sobie, wnosi pola energii, ale jest znacznie 
mniejsza niż to, co stworzyliśmy z tymi MagGravami... (MK) Jak bardzo jest mniejsza? (JB) 
Jest to bardziej, nie chcę tego nazywać prostą linią, ale jest to... Więc, jeśli osoba, tego używa 
rozchodzi się na około, dwie stopy (odległość). (MK) Więc, po dwóch stopach nie słychać, 
żeby zapper pracował, twój brzęczek? (JB) Tak. Ale kiedy umieścisz go przez system 
MagGrav, który nie jest podłączony, słyszysz, że zapper działa. (JB) Tak otwieramy pola na 
całym obszarze i wokół tego łóżka (MK) Ok jeśli ty ... (JB) Zapper... pola są w rzeczywistości 
dużo większe od zappera, prawdopodobnie o rząd dwóch lub trzech razy. (MK) Więc, co 
będzie interesujące to, jeśli możesz pokazać w przyszłym tygodniu, lub następnym razem, jak 
jak transferujesz pola, a następnie jeśli zmienisz siłę zappera z bazy bez dotykania żadnych 
drutów ani żadnych innych urządzeń MagGrav, lub po prostu dotykasz otoczenia łóżka, w 
którym znajdują się pierścienie i cewki, czy zmieniłoby to wymiary pola? (JB) Tak, 
sprawdzimy to. Mamy też generator Van de Graaffa, który także wygeneruje zastrzyk i może 
także go wypróbujemy. (MK)To, co próbuję wyjaśnić, to transfer energii Plazmy ale w tym 
samym czasie, jeśli możemy zamienić to z powrotem na energię, aby nakarmić zappera, 
rozumiesz? (JB) Nie sądzę, żeby to nakarmiło zappera wysokiego napięciem, (MK) Nie 
potrzebujesz wysokiego napięcia zapper. Masz, masz, masz GANSy, które mogą być 
wykorzystane jako transfer zrzucania energii do. Widzisz, co musisz zrozumieć, to to, że po 
prostu mierzysz energię... Zobaczymy, tutaj. Po prostu mierzysz energię gdzieś tutaj swoim 
zapperem. To jest energia krążąca wokół łóżka. Ale te energie są absorbowane także przez 
cewki. (JB) Tak to prawda. (MK) Tak. Więc jeśli to rozumiemy, szczególnie w Austriackiej 
Fundacji Keshe, jeśli rozumieją, o czym mówię, możesz przekształcić tę energię w moc. To 
staje się grawitacyjno magnetyczną inercją Ziemi, kiedy trafia w nią pole, wytwarza transfer 
energii. Jest zbyt wcześnie, ale zrozumiesz w nadchodzącym czasie powinieneś być w stanie 
wytworzyć taki system. Dziękuję bardzo Jon. (JB) Dziękuję. (MK) To jest bardzo... Widzisz, 
jeśli możesz dać nam trochę wglądu w to, wtedy możemy pójść dalej z tym. Jakieś inne 
pytania? (RC) Szukam rąk i szukam pytań. (MK) Nie ma pytań, to idziemy dalej. (RC) Myślę, 
że lepiej iść dalej, dziękuję. (MK) Dobrze. Co jest dla nas ważne, jest tym że interakcja pól i 
interakcja plazmatycznego pola, pozwoli nam rozwinąć nowy wgląd w świat nauki o 
kosmosie. Co to znaczy, to na przykład, jeśli po prostu spojrzysz na obrazek, który jest teraz 
na ekranie. Spójrz na gwiazdy i popatrz na światła galaktyk, to zdjęcia zrobione jest...być 
może nałożeniem 2, 3 zdjęć, aby pokazać nam galaktyki lub cokolwiek. Jeśli spojrzysz na 
pola tworzą obraz. Wyglądają jak pies, ma głowę, łapy. Jest dosłownie, jeśli spojrzysz na to, 
to jest jego głowa. Jeśli mogę to narysować, mogę wziąć grubszą linię i uzyskać... popatrz na 
to, to jest jak zwierzę. Zbiór pól organów ciała człowieka, daje człowiekowi to, co nazywacie 
granicznym obrazem fizyczności. A więc jeśli to zrozumiemy, zobaczymy wiele różnych 
rzeczy, w całej strukturze i zobaczymy, że wszystko we Wszechświecie jako fizyczny wymiar 
pól, gdzie masa... znajduje się totalność. Jeśli spojrzysz na to, to jest bardzo proste, to jest 
niesamowite, jak kiedy patrzę w gwiazdy, kiedy widzę zdjęcia z różnych agencji 
kosmicznych, widzę życie. Jeśli spojrzysz w głęboką przestrzeń kosmiczną, i popatrzysz na 
galaktyki, są jak wielkie miasta. Każda ma swoje własne kształty, każda z nich jest innym 
zwierzęciem, innym stworzeniem. Ponieważ patrzymy na pozycję gwiazd, ale nie patrzymy 
na pole magnetyczne gwiazd. Patrzymy na kształt galaktyki, ale nie patrzymy na pole 
magnetyczne, które ta galaktyka tworzy. Wtedy zrozumiemy, że cokolwiek postanowimy 
zrobić, cokolwiek mamy to niekoniecznie jest nieosiągalne. Możemy zrozumieć, a następnie 
możemy przejść od makro do mikro i na odwrót. Możemy przejść od energii do materii i od 
materii do energii. Teraz cały cykl wiedzy człowieka jest kompletny, to tylko dla nas, abyśmy 



zrozumieli więcej, lub co nazywamy w angielskimi: szczegółowymi detalami tego. Wymiar 
kosmosu, nie różni się od wymiaru ciała człowieka. Ciało człowieka ma bicia serca, 
dynamikę ma przepływ płynu. Jak widzimy, na przykład, obecnie w przestrzeni planety 
widzimy przepływ rzek pod oceanami, które wraz z tym tworzą warunki życia i ciepła oraz 
innych rzeczy. Teraz, gdy stajemy się mądrzy wobec wymiaru przestrzeni, zobaczymy tą 
samą rzecz, że co będziemy mieli, jest... bardzo niedługo, w naszym procesie zobaczymy 
rzeki, oceany pól, i zaczniemy wykorzystywać te oceany, zaczniemy wykorzystywać rzeki 
tych pól. Nauczymy się, jak się do nich dostać, i jak się z nich wydostać. Aby podróżować ze 
statkiem kosmicznym, zajmie ci to 1000 lat, aby podróżować rzekami pola magnetycznego 
Wszechświata, jeden dzień, może nawet krócej. To są etapy, przez które ludzkość musi 
przejść. Część tego człowiek zostanie nauczony, po wejściu do Uniwersalnej Społeczności, 
bo nie chcemy wypadków, ponieważ nie chcemy szkód i niebezpieczeństwa. Będziecie 
nauczeni, bardzo podobnie jak uczenie się w szkole, jak prowadzić samochód, na każdej 
drodze, nie możesz wjechać w tą do której jest zakaz. Ale zasadniczo cała wiedza o 
Wszechświecie stopniowo staje się otwarta dla człowieka, i musimy otworzyć się na nią, aby 
móc cieszyć się jej pięknem, nie aby bać się tego, co może się stać. Cokolwiek ci się 
przydarzy na Ziemi, może ci się przydarzyć także w kosmosie. Wymiar otwierania i 
zrozumienia rozpiętości Wszechświata, jest kolejnym poziomem nauczania. Dlatego 
przyniosłem temat naszej holografii w zeszłym tygodniu, ponieważ mniej więcej, człowiek w 
nadchodzących tygodniach i miesiącach, wyprodukuje system lotu, wyprodukuje portale. 
Wyprodukuje zrozumienie Totalności, i w tym procesie musimy się nauczyć, jak z niego 
korzystać, jakie są konsekwencje użytkowania, co nam oferuje, co przyniosą nowe wymiary? 
Przez ostatnie kilka tygodni obserwowałem austriacki zespół, bawiący się, rozwijający rzeczy 
i przechodzący od jednej rzeczy do drugiej, ale teraz po raz pierwszy, dzisiaj mogę 
wytłumaczyć, że to jest następna stacja karmienia. Jeśli zrobisz kopię lub GANS z 
antybiotyku, lub GANS wirusa, który tam jest, może być szkodliwy, wtedy możesz wyjąć go 
z ciała tylko poprzez wejście do maszyny. To jest następny krok, do którego zmierza Austria. 
Właśnie tego oczekujemy od przyszłej wiedzy, która nadchodzi. Jak powiedziałem w 2018 
roku przesunęliśmy się do uniwersalnego wymiaru i to prowadzi nas do tego punktu. W 
nadchodzących prezentacjach, te systemy zostaną pokazane., że mogą pozwolić rządom na 
podjęcie decyzji, decydentom w celu podjęcia decyzji. I pięknem tego jest, to pochodzi ze 
wszystkich Fundacji Keshe, z całego świata. To jest dla nas, aby zacząć rozumieć następny 
krok użycia tego, czymkolwiek to jest. Jest to tak jakbym zabrał przez, co nazywamy, 
warsztatem mechanicznym, wtedy wchodzisz, dają ci śrubokręt, wtedy uczą cię, czym jest 
śrubokręt, jaki śrubokręt służy do czego. Jednego dnia, tłumaczyłem Caroline ludzie po prostu 
dostają młotek i po prostu młotkują, ale jeśli popatrzysz ludzie, którzy byli na porządnym 
kursie inżynierii, wybierają młotek dla jednej roboty. Ale dla przeciętnego człowieka młotek 
to młotek, tylko młotek, do młotkowania. Jakiego śrubokręta używasz do jakiego celu, że 
kiedy otrzymasz zadanie zbudowania silnika, nie młotkujesz, wielkim młotem, żeby 
przesunąć małą część. Widziałem ludzi robiących to. Podczas warsztatów mechanicznych, i 
czasami masz to, co nazywamy "równymi możliwościami", dostępu, przychodzą dziewczyny 
i niektóre z nich, niektóre z nich są bardzo dobre w inżynierii, a niektóre z nich, przychodzą i 
po prostu biorą młotek i voila. Obserwowałem jak to się dzieje, o mój Boże w jakim kierunku 
to się posuwa. Więc teraz musimy się nauczyć narzędzi korzystania z tych systemów. Do tej 
pory pokazaliśmy śrubki i nakrętki, teraz obracamy narzędziami, że możemy złożyć razem 
silnik podróży kosmicznych. Jak powiedziałem wcześniej, startowanie i lądowanie są bardzo 
łatwe, mój piękny naród Iranu pokaże wam to. Przechwytywanie rzeczy w kosmosie jest ??? 
Ale, podążanie do miejsca przeznaczenia, nie lądowanie w środku oceanu, i lądowanie we 
właściwym miejscu i odbiór w tej samej pozycji, nie tracąc przy tym swojej fizyczności albo 
statku kosmicznego, lub czegoś jeszcze. To jest kolejny krok nauczania. W pewnym sensie 



przeczytałeś bardzo małą część instrukcji, pokazaliśmy ci kolor i pokazaliśmy ci samochód, 
teraz chcemy cię zabrać, żeby pokazać ci drogi. Jak dostajesz się na te autostrady kosmicznej 
podróży? To nie tylko w kosmosie, człowiek wkrótce dowie się, że te przepływy pola 
magnetycznego, są dyktowane przez siłę centralnego pola grawitacyjnego Ziemi. Sposób, w 
jaki dostaniemy się... jeśli wiatr jest od tyłu samolotu odrzutowego, jeśli podróżujesz z jednej 
strony świata do drugiej, przybywasz jedną godzinę wcześniej, lub jeśli jest na przeciwko 
ciebie, masz wolniejszy lot twój termin się opóźnia o pół godziny bo musisz go pokonać. 
Człowiek w kolejnych krokach nauczy się że pola magnetycznego wokół Ziemi, mają te same 
właściwości, teraz gdy zmieniliśmy silnik, przenieśliśmy się do technologii pola Plazmy. 
Każda planeta ma wzorzec przepływu pola magnetycznego i jeśli nauczysz się go, jeśli go 
rozumiesz, jeśli możesz go zaplanować i możesz go zmapować, to ma taki sam efekt. Każda 
warstwa grawitacyjnego-magnetycznego pola tej planety z powodu jej bezwładności i 
poprzez jej siły pola grawitacyjnego, stwarza bardzo podobnie, dynamiczny przepływ pola jak 
w rzekach i w głębiach oceanów. I możesz dostać się od góry Pacyfiku, a następnie skończyć 
na środkowym Atlantyku lub na Północnym Atlantyku. W zależności od temperatury i 
zasolenia, zależnie od grawitacyjnego lub magnetycznego przepływu pola, to ta sama rzecz. 
Jak wielu z was wie, możemy łatwo przejść z Ameryki Południowej do południowej Anglii, 
w mgnieniu oka, poprzez Atlantyk. Ale w zależności czy masz odpowiednią maszynę, wtedy 
możesz się dostać na właściwą drogę, przepływu rzek i oceanów. I ma to konsekwencje, jeśli 
nie rozumiesz i jednocześnie ten sam wzór istnieje we Wszechświecie, i jak mówiłem, 
przyniosłem ten temat holograficznego wymiaru, który udowadnia, że Wszechświat jest 
płaski, aby doprowadzić do tego tematu zrozumienia, że w następnym kroku z tymi 
komputerami i z tymi rzeczami, jest dla człowiek by zmapował, aby zmapował planetę. 
Zostanie ona przekazana ludzkości w bardzo prosty sposób, kiedy dołączy Uniwersalnej 
Społeczność. Ponieważ w pewnym sensie nie chcemy, żebyś się rozbił gdziekolwiek, ale 
wtedy jest to zadanie uczenia się. Umieszczamy znak L-ki z tyłu statku kosmicznego 
człowieka, i mówimy teraz jedź, wszyscy wiemy, że jesteś kierowcą L-ki, po prostu się 
uczysz. Ludzkość nie jest pierwszą rasą, jaka kiedykolwiek dołączyła do Uniwersalnej 
Społeczności. Od zawsze nowi uczniowie uczą się prowadzić, więc struktura jest ustawiona. I 
w tym procesie musimy być w stanie zrozumieć działanie. Musimy zrozumieć ruch, musimy 
zrozumieć położenie pól magnetycznych. Jeśli spojrzysz na tę galaktykę, która jest przed 
tobą, ten mały chłopiec podróżuje od około stu, stu pięćdziesięciu milionów. Na 
zewnętrznych krawędziach jest około sto-dwieście tysięcy km. Światło, które widzisz, nie 
tylko świeci na zewnątrz, jest interakcją zbiorowych pól jego gwiazd, w interakcji z polami 
Wszechświata. Jeśli spojrzeć na to, nie ma różnicy między tym a Słońcem i Ziemią. Ta 
galaktyka to Ziemia, a uniwersalnym polem jest Słońce. Jeśli spojrzysz w tło tego rodzaju 
galaktyk wciąż widzisz te same pierścienie pól, wciąż mają puls. Ludzkość w nadchodzącym 
czasie wiele się nauczy od tych rzeczy. Kiedy masz puls, bicie serca planety, to nie tylko 
hałas, tworzy kulistego wymiaru falę, która, gdy człowiek nauczy się do nich wchodzić, 
zmieni wiele rzeczy dla ludzkości. To samo dotyczy Układu Słonecznego, jest jak sygnał 
radiowy, ciągły jak przepływ krwi, blap, blap. Ale człowiek z tym biciem serca, dostaje 
przepływ płynu, w przypadku planety, Układu Słonecznego i galaktyk, to bicie serca, które 
jest jak...ma ciśnienie, ma ciśnienie pola magnetycznego. Wchodzenie do niej wymaga 
umiejętności, wychodzenie z niej wymaga umiejętności. W tej chwili, człowiek lata poprzez 
siłę stanu materii, kiedy podróżujesz z polem pól magnetycznych, to inna gra. Czy człowiek 
w przyszłości będzie używał kombinacji systemów mechanicznych, i systemów 
elektrycznych do kierowania, może tak zrobić. Niektóre ze statków kosmicznych, we 
Wszechświecie robi, nauczyli się od człowieka. Ponieważ daje to trochę lepsze dokładności, 
w niektórych przypadkach. Więc musimy zrozumieć Totalność interakcji pól, ścieżki 
przepływu pól, zrozumienia, że w te domu nie możemy się rozbić, tylko dlatego że są na 



zakręcie. Musimy zrozumieć, jak pewne galaktyki zwiększają przepływ pól, pewne gwiazdy 
mogą być używane do różnych celów. Funkcjonowanie Wszechświata jest bardzo proste, to 
człowiek stworzył go dla siebie tak trudnym do zrozumienia. Spójrz na obrazy galaktyk, jeśli 
masz szansę, który został namalowany dla nas więc wzięliśmy tego zdjęcia. I spróbuj 
zrozumieć, gdzie jest środek tego istnienia, gdzie są jej siły pola? Kiedy zobaczysz jasność, co 
to znaczy? Czy jest to interakcja pól systemu, samego ze sobą lub czy jest to interakcja z 
innymi? Rysujemy galaktyki i po prostu tylko patrzymy. Dlaczego, jeśli spojrzysz na to. Czy 
możesz zachować to zdjęcie, pokaże ci coś, zrozumiesz. Zacznij czytać systemy w taki 
sposób, w jaki są i spróbuj zrozumieć wiele rzeczy z tych systemów, ponieważ mówią ci 
wiele rzeczy, do których nie przywykłeś. Do tej pory, od teraz popatrzysz na tego rodzaju 
systemy całkowicie odmienne. Większość z tych zdjęć, gdy na nie patrzysz, dostarczają ci 
wielu informacji. Wiele rzeczy o zachowaniu tego stworzenia. Jeśli spojrzysz na tę stronę, 
widzisz, widzisz światła po tej stronie linii galaktyki. Widzisz światło po tej stronie Lini 
galaktyki, widzisz światło na zewnątrz Lini galaktyki. Ale jeśli spojrzysz na pewien punkt, 
kolor jest inny, dlaczego? Dlaczego mamy tę różnicę koloru w paśmie? Czy jest to pole 
magnetyczne, a to pole grawitacyjne? To jest, wchodzi w interakcje z polami, które do niej 
wchodzą, to wychodzi, lub czy się zbliża? Czy wchodzę w to? Wystarczy spojrzeć na wzór 
pól, i linię jasności. Jak to się stało, że jest ciemne po tej stronie i jaśniejsze po tej stronie, 
pomiędzy tymi samymi dwoma poziomami? Czy to jest to, co nazywam węglem-14, 
separacją magnetycznych pól? Musisz zacząć badać przepływ pola, zgodnie z tym co 
rozumiesz z pól Plazmy, nie ze stanu materii. Dlaczego te gwiazdy świecą w tych pozycjach i 
sub galaktykach w zbiorach? Jeśli spojrzysz tutaj, jest to bardzo proste. Jeśli spojrzysz, jest 
tam przepływ pola, to jest wzór pól, a następnie widzisz wzorzec zwiększający się, bardzo 
intensywnie do centrum. Możesz to zobaczyć, to nie jest stan materii, to tylko pola, to 
stworzenie, jest jak ty ma aurę, ma wymiar istnienia. Mówią ci teraz, nasi naukowcy, stąd do 
tąd, jest tak wiele milionów lat. Jeśli rozumiesz zasadę działania, dziesięć milionów lat 
świetlnych, jak to nazywają, to dziesięć milisekund lat świetlnych, to jest mechaniczny stan 
materialny pól, ty pracujesz z polami Plazmy. Zajmie to człowiekowi setki tysięcy lat, aby 
zrozumieć to w pełni, ale w tym procesie, człowiek musi się wiele nauczyć. Człowiek musi 
się wiele nauczyć. Przepływ pól, kreacja ale w tym procesie, człowiek musi się wiele 
nauczyć. Człowiek musi się wiele nauczyć. Przepływ pól, kreacja tych kolorów, dlaczego 
macie te kolory? To jest absolutnie ważne dla nas. Dlaczego mamy te kolory? Czemu? Czemu 
mamy pola ale nie widzimy za dużo? Ale, w totalności daje ci obraz. Jeśli spojrzysz na to, 
rysowałem to dla was, od początku pierwszych nauczań. Ale, macie kompozycję, macie 
magnetyczne, siedzące wewnątrz grawitacyjnego. Magnetyczne siedzące w grawitacyjnym. 
Wygląda, że ten system podąża w tym kierunku, w swoim grawitacyjnym, ale jego 
magnetyczne karmi na zewnątrz. Możecie to zobaczyć i możecie zobaczyć jego środek. Jeśli 
wejdziesz do środka tego centrum, zobaczysz czarną dziurę, na 100%. Ponieważ pola Energi 
są tak zbite/z ciśnięte, że tworzą swój własny warunek stanu materii, samego siebie. Co 
oznacza, że staje się nano-warstwą siebie. Warstwa po warstwie pól, absorbują pola, ale w 
tym samym czasie w luce przestrzennej, uwalnia energię. I ta energia, jest tak potężna, gdy 
wychodzi na zewnątrz, tworzy takie jasne światło. Ale, jeśli spojrzysz na to z boku, może być 
właściwie takiego kształtu. To jest dół strony, nie góra strony. Jeśli spojrzysz na tą galaktykę, 
bardzo prawdopodobnie, lub w innych kształtach, jest spiralą kształtu bytu, że kończy się na 
swoim centrum. W pewnym sensie, widzisz Duszę galaktyki. Czy to jest kolejna galaktyka 
lub czy to jest tylne światło zwierzęcia? Gdzie ono się znajduje, czemu się znajduje? Musimy 
zacząć, nie spędzając miliony lat, na studiowaniu, kawałek po kawałku, każdej gwiazdy, ale 
zrozumieć na chwilę obecną że mogę przejść wokół niej, mogę jej użyć, jeśli chcę tutaj 
wylądować, kim się stanę? Jeśli spojrzysz, tutaj są odnogi światła, wszystkie one mają 
znaczenie. To nie jest tylko.... to jest interakcja przepływu pól. Jeśli spojrzysz na tył książki nr 



1, zobaczysz to, że gdy przepływają pola i w interakcji pomiędzy naturalnym stanem, 
zobaczysz lukę w polach - wszystkie je mają. To są przestrzenie, gdzie osiągany jest balans. 
Zazwyczaj jest to tam gdzie widzimy większość węgla-14, w stanie plazmy, nie w stanie 
materii. Widzimy to ponownie tutaj. To jest wewnątrz ramiona, węgiel-14, to jest wewnątrz 
ramion, węgiel-14. To ma efekt wortexu przepływu pól, który tworzy dzięki zwiększaniu pól, 
rotację i przyciąganie ramion. Te galaktyki, nie mogą być już bardziej ściśnięte. 
Najprawdopodobniej, to ramię, było gdzieś tutaj miliardy lat temu. Ale, jako, że galaktyka 
obróciła się i docisnęła, przybliżyła się o tyle bliżej do samej siebie. Jeśli zbliży się dużo, 
dużo bardziej, wtedy ta linia się otwiera i galaktyka, można sobie wyobrazić jest jak otwarta 
skóra i wywraca się środkiem na zewnątrz. Kiedy spojrzycie na ścisk nóg galaktyk, lub 
spojrzysz na strukturę galaktyki, może wam nawet powiedzieć jak jest stara, jak i przez jakie 
procesy przeszła. Ponieważ, to co jest w środku tej galaktyki, podyktowało kształt, kolor, styl 
życia, na każdej gwieździe i układzie słonecznym. Ciągle przyciąga pola ze Wszechświata i 
ciągle daje pola do Wszechświata. Kolor, jasność pokazuje, że jest interakcja pól z polami 
Wszechświata, silniejsze, gdy podążasz bliżej końców, pierwszego ogona, gdzie widzisz i 
wtedy się manifestuje. Dosłownie, możesz powiedzieć wszystko o życiu planety lub galaktyki 
lub gwiazdy, tylko poprzez patrzenie na interakcje pól. To jest częścią nowych nauczań, to 
jest częścią nowej technologii i z systemami które nadchodzą i zobaczycie, dadzą wam bardzo 
dobre wskazanie zrozumienia całości tego. Jeśli dostroisz swoją Duszę, która jest tego 
samego kształtu, Dusza środka jest moją babcią tutaj, ale czy spotkałem moją babcie, ale nie 
wiedziałem za dużo o niej. To jest ponad zrozumienie człowieka, ale gdy nauczamy ci co 
słuchają powoli rozumieją swoją drogę i człowiek z czasem.... Struktura galaktyki i ciała 
człowieka nie różnią się. To zwierzę tutaj, musi mieć dwie ręce, możecie zobaczyć, jedno 
ramię, drugie. To ośmiornica z dwoma, nie więcej. Więc to środowisko galaktyki dyktuje 
dwu-ręczną ośmiornicę, nic innego. Nie ma tu nic innego, to jest bardzo prosty system i mówi 
ci wszystko. Zobacz, postaram się to narysować i możesz za tym podążyć. To jest jedno 
ramie, to drugie ramie. Oba karmią i biorą z tego samego środka. Czy to ramię wprowadza, 
tak że to ramię daje spowrotem na zewnątrz. Czy to jest to co nazywamy yin yang - balans ich 
dwojga. Nie patrz, że zawsze wychodzi w ten sposób, ale widzimy centralne linie, wiemy że 
energia przepływa pomiędzy. Czy możemy zrobić taki system? W pewnym sensie, 
zrobiliśmy. Jeśli spojrzysz na systemy z podwójnymi rdzeniami, są dokładnie tym samym. 
Jeszcze jakieś pytania? (JB) Ja mam pytanie, panie Keshe, tutaj ponownie Jon. (MK) Tak Jon. 
(JB) Czy mam rację w swoim zrozumieniu, że jeśli miałbym wziąć węgiel i na przykład i 
wysuszył go i wtedy spalił go, czy miałbym nano materiał GaNSu i...? (MK) Nie!. (JB) Nie? 
(MK) Nie! (JB) Czy zawierałby.... (MK) Tylko dlatego, jak mówiłem, 'tylko dlatego że jest 
czarny, nie jest twoim wujkiem', czyż nie? Jak mówimy w Farsi o wąsach i wujku. (JB) Ok, 
czy zawierałby spektrum węgla? (MK) Nie. (JB) Ok. (MK) Ponieważ, dodałeś nowy wymiary 
do tego, ale czy wziął to samo lub czy podążył? Wprowadziłeś stan materii w stan plazmy. 
Już to testowałeś wcześniej, jeśli pamiętasz, podgrzewają GaNS CH3 i stracił swój efekt pól 
magnetycznych. Jeśli... testy jakie zrobiłeś, jeśli pamiętasz, parę tygodni temu gdzie wziąłeś 
magnes i położyłeś go na stosie GaNSów i widziałeś jak się przekręca, pamiętasz? (JB) Tak. 
(MK) Teraz, weź dynamiczny system z GaNSami i zrób to samo i zobacz jak zachowuje się 
GaNS na górze. (RC) Panie Keshe, Mehrnaz ma sugestię w Q&A (pytania i odpowiedzi), że 
ma wideo, które chciała by pokazać, są na nim magnesy z energią pól ciała. Jest to częścią 
wideo, które przygotowała na nauki w Farsi. (MK) Zobacz je. (RC) Wcześniej go nie 
widziałem, ale możemy zobaczyć jeśli to jest... (MK) Jeśli nie ma muzyki na nim, coś co 
zrobiła sama, to inna sprawa. Czy możesz to sprawdzić w tle? Widzicie, to co widzimy tutaj 
na ekranie, jest bardzo ciekawe. Może zrozumiecie to. To jest kolizja dwóch galaktyk, jeśli 
spojrzycie. Słucham? (RC) Chciałem powiedzieć, że to przypomina mi eksperyment który 
pokazałem, na grupie 'Keshe Plasma Reactor' w mojej wannie, wirując wodę swoimi rękoma i 



próbowałem kręcić obiema w tym samym kierunku i nie specjalnie się łączyły za dobrze. Ale, 
jeśli oba one (wiry) były w przeciwnych kierunkach, wtedy miały jakby wspólną, wzajemną 
rzecz między sobą i to przypomniało mi dokładnie o tym obrazku. Ale... proszę kontynuować 
panie Keshe, nie chciałem panu przeszkadzać. (MK) Nie ma sprawy, co chciałem powiedzieć, 
to jeśli spojrzycie na to. To jest piękny obrazek, jeśli jest prawdziwy, jeśli wzięty jest z 
prawdziwego wymiaru, czy też nie, ale myślę, że jest. Zobaczycie bardzo ciekawy wzór. 
Spójrzcie na to pole, spójrzcie na to pole. Spójrz, to pole, wcześniej miało wzór jak to. 
Zobaczycie, bardzo ciekawy wzór. To jest to pole, a to jest to ??? pole tutaj. Zobacz na 
rozmiar i spójrz na rozmiar. Bardzo silna gwiazda, przyciąga swoją bliźniaczkę do środka. 
Zaabsorbowała wystarczająco Energi. Widzicie w punkcie wejścia, pola magnetyczne są tutaj 
dość znacznie zaburzone. Więc, możecie zrozumieć jak to zaburzenie pól tutaj i ogon w tą 
stronę, mówi ci że to jest 'czołówka'. Co się stanie? Najprawdopodobniej to co nazywasz za 
miliard lat, to wejdzie w to, tutaj i kiedy wejdzie z powodu kompaktowości (ścisku) tych 
ramion, wejdzie od razu do środka. Osiąga punkt krytycznej absorpcji. Kreacja trzeciego pola 
tutaj, które możecie zobaczyć że nadchodzi, daje wam bardzo dobrą wskazówkę, że galaktyka 
jest pod ciśnieniem. Widzicie rozproszenie pól, widzicie ogon pól. Efekt jest tak znaczny, że 
widzimy rozproszenie po tej stronie pól galaktyki. Co się stanie, najprawdopodobniej nie 
wiele. Co się stanie, ta galaktyka nie zostanie zniszczona, matczyna galaktyka zostanie. Ta 
galaktyka, dojdzie do punktu absorpcji. Ciśnienie pól wzrasta. Najprawdopodobniej, ramiona 
się otworzą. W tym samym czasie, co się stanie, te dodatkowe masa pól, która jest do niej 
dodana, zmusza ją. Możecie zobaczyć kierunek. Jeśli spojrzycie na to z bardzo bliska i 
rozumiecie wzorzec działania pól, zobaczycie jak te rzeczy zejdą się w siebie, jaki będzie 
wzorzec. I bardzo, bardzo prosto, możesz zobaczyć bardzo jasną wskazówkę. To, gdy 
wchodzi do środka, to jest kierunek z którego dostaniesz nową galaktykę. Czyjaś kamera jest 
otwarta, Rick czyjaś kamera jest otwarta, czy możesz ją wyłączyć? Jest na małym ekranie. 
(RC) Mehrnaz, czy możesz wyłączyć swoją kamerę, przepraszam to Paul, w tym przypadku, 
próbuję tylko.... ok, zrobione. (MK) Dziękuję. Więc, w pewnym sensie możesz zobaczyć 
gdzie pola się otworzą. Widzimy wiele rozproszeń/zaburzeń. Cała galaktyka, wzorzec pól jest 
zaburzony. I na tak wiele sposobów, możesz zobaczyć, to za milion lat, otworzy się by 
tworzyć i zostaje taka sama. Kompaktowość/ścisk ramion, pokazuje siłę, w jakiej pozycji 
pracuje galaktyka. Widzisz tutaj, pola są na zewnątrz wzorca masy. Tutaj widzicie pola które 
są 'ogonkiem' masy. I widzicie tutaj, bardzo prosto, pierwsze ramię galaktyki się otworzyło. 
Widzicie je tutaj? Więc, wchodząc, otworzyło się, jest na swojej drodze do środka, w tym 
kierunku. I....podróżując, czy chciałbym przejść przez to i znieść masywne zmiany i bawić 
się/ryzykować swoim życiem? Lub wybierasz aby dotknąć jej magnetosfery i podążyć w 
innym kierunku? Czy możemy zobaczyć to wideo, proszę? (RC Ok, Mehrnaz, może 
możesz.... (M) Nie wiem, mam wideo. Witam wszystkich, panie Keshe, Rick, wszyscy. Mam 
swoje wideo otwarte przed mną, jak mogę dostarczyć je na twoje? Dyskusja Mehrnaz z 
Rick'iem jak podzielić wideo. Ciąg dalszy tłumaczenia od 3h20m (E) Przypomnienie o 
jednym z pierwszych eksperymentów, z którymi mieliśmy do czynienia, i ci z najstarszych 
Poszukiwaczy Wiedzy prawdopodobnie wiedzą, o tym całym zamieszaniu które mieliśmy, z 
płynem KT ekscytacją nim, próbując zgadnąć czym on jest, starając się powtórzyć 
eksperyment, więc tutaj go mamy, pt. "Wszechświat w butelce, butelka coca-coli jako reaktor 
plazmowy" i zachęcamy wszystkich, szczególnie nowych ludzi, którzy właśnie przybyli aby 
spróbowali tego eksperymentu, jest to bardzo ciekawy eksperyment. (MK) To przywraca 
wiele wspomnień. Zrobiłem wiele, wiele z tych butelek i przyczyną problemu Fundacji Keshe 
lub przyczyną wszystkich problemów, które mamy i zostaliśmy umieszczeni jako organizacja 
terrorystyczna przez Belgów próbujących ukraść tę technologię. Wszystkie problemy, z 
którymi borykałem się w Belgii, są spowodowane tą butelką. Bo jeśli spojrzysz na to, co wisi 
w butelce, wewnątrz wygląda jak spadochron. Daliśmy to, gdy podeszła do nas firma w Belgii 



i chcieli to przetestować, dałem im jeden ze spadochronów do przetestowania. Oni zebrali 
nano-powłokę spadochronu, którą testowali zobaczyć, co to jest i znaleźli na tej warstwie 
grafen, co na tamtą chwilą było cudem do wyprodukowania, nawet teraz nie jest łatwy do 
wyprodukowania. I co ci głupi naukowcy z iMac napisali z powodu ich ignorancji, grafen 
może być tylko wytwarzany przez promieniowanie gamma, a ten gość, jest fizykiem 
jądrowym używającym materiału jądrowego. A następnie umieścili nas na liście, że 
produkujemy, a potem odkryli, że produkujemy grafen, ponieważ iMac jest przemysłem 
nano-technologicznym, byliśmy daleko w przodzie przed nimi dzięki butelce coca-coli, i 
potem zabójstwo i oszukiwanie z Dirkiem i resztą się zaczęło. Wtedy właśnie wprowadzili 
tego zabójcę, pan. Lorence'a\ do gry. Ten parasol, z tej butelki i jest to ogromny przełom w 
świecie nauki, ponieważ mogliśmy, jak teraz widzicie, możemy produkować grafen, bardzo 
łatwo. I jeśli to zrozumiecie, to przez wiele lat ludzie nazywali to magiczną cieczą, płynem 
Kesha, płynem Plazmy, wszystkie nazwy, ale nikt nigdy nie nazwał go sodą kaustyczną. 
Pięknem tego jest, jeśli spojrzysz na to, ciągle podążasz za tym, co jest w naszej butelce, to 
jest piękna wiadomość w tej butelce. Na dnie są GANSy, na górze nano materiały, każdy 
drucik ma inną wysokość i inną pozycję, tworząc wiatr co prowadzi do powstania wodoru i na 
tak wiele sposobów, Deuteru i Trytu. Ta wiadomość w tej butelce jest tak silna, a kiedy na nią 
patrzę, to przywołuje tyle bólu, przez ten głupi naród. I to wszystko dlatego... to właśnie 
gdzie, ta wiadomość była przetransportowana i zabójca, pan. Lorence został wprowadzony, 
by zabić, jako pisarz patentowy. I przynosi wiele bolesnych wspomnień, ale dobrze jest to 
zobaczyć to jest fantastyczne i cała jej struktura ma piękno, że, jeśli przetestujesz ją wiele 
razy, nie patrz na elektrody, spójrz na czerwoną nakrętkę na górze, dowiesz się, gdy 
zdejmiesz nakrętkę, prawie nie ma gwintu, z powodu presji na warunki na ten koniec, i na 
końcu butelki jest mały guzik, w którym tworzy się atomowy Wodór. Węgiel wchłania się w 
warstwy miedzi i uwalnia atomowy wodór, który jest częścią technologii kosmicznej, tak 
zasilamy paliwem reaktory kosmiczne. Dziękuję bardzo Ela, wróciło tyle wspomnień, to 
niespodzianka. (E) Dziękuję, miałam nadzieję, że przyniesie tylko dobre wspomnienia, (MK) 
Ależ oczywiście, w ten sposób zaangażowaliśmy się w ten głupi naród, (RC) Panie Keshe 
widzimy w opisie tutaj, że mówi: To rozpoczyna proces jonizacji wodoru, gdzie proces ten 
powiela działanie całego ramienia spirali galaktyki, o której właśnie dzisiaj mówiłeś. (MK) 
Jest tam, jest. Jest to bardzo interesujące, jak wysokość którą na to nałożysz to, to są 
miedziane gwoździe z dachu, które nazywamy naszymi spadochronami, a rozszerzeniem tego 
jest, widzisz to w tym, co nazywamy pustym pudełkiem Wszechświata i sferę, w której 
widzisz wiszące elektrody, mogliśmy dyktować ich pozycję ich przepływ, ich przepływ pól. 
Jest wiele... Zrobiłem wiele, wiele z ich, tylko po to, aby zbadać wzorce przepływu pól, 
ekstrakcji materiałów. Przepływ prądu w tych elektrodach jest bardzo interesujący, jeśli na 
przykład umieścisz swoje elektrody, pozwól mi zobaczyć czy mogę to narysować, jeśli 
umieszczasz swoje elektrody na przykład tutaj i tutaj, i monitorujesz je, zobaczysz, że idzie do 
góry i wtedy schodzi w dól, idzie z pozytywnego do negatywnego, a potem po prostu 
zmieniasz na kolejną, a następnie sprowadzasz tutaj, widzisz wzorzec przepływu pól, jak 
tworzone są ciśnienia. Kiedy je testujesz, na przykład, gdy zanurzysz jedną z elektrod w 
cieczy, staje się jak system Słońca, który ma stan materii, wtedy widzisz inny wzór. 
Zazwyczaj od 1 do 1.2 Voltów i parę miliamperów. To bardzo interesujące, że ta nakrętka 
jest, warunkiem i tu jest 'guzik' na dole tutaj. Nazywa się, zapomniałem nazwy plastiku, to 
jest TPU, PTU? Przy danym ciśnieniu ze względu na warunki nakrętki, to otwiera się w 
środku, kiedy otwierasz ją, nie ma gwintu. Ta kombinacja CO2, C-H tutaj ze względu na sodę 
i miedź, i teraz rozumiesz strukturę, uwalnia węgiel i masz całkowicie czysty atomowy 
Wodoru. Nigdy nie zostało to zrobione, jest tak pięknie, że nigdy nie zostało zrobione w 
świecie nauki, a wraz z tym, jeśli weźmiesz te elektrody... Wypuściliśmy to w 2005 roku, i po 
tym, ktoś sobie to rościł, a potem ktoś dostał nagrodę nobla z tego powodu, przez uniwersytet 



w Anglii, idź i sprawdź. Zawsze byli na naszej stronie, ale wkrótce to wyjdzie. Historia 
kradzieży technologii przez Brytyjczyków jak Stephen Hawking, i uniwersytetu w 
Manchester jest bardzo duża, pokażę to jednego dnia. Widzicie, ten spadochron jest tutaj są na 
różnych wysokościach, (F) Nie widzimy żadnych pana rysunków. (MK) Dlaczego nie? (SK) 
Jest w prawym górnym rogu. (E) To jest ta butelka w górnym prawym rogu, ta która ma 
czarną ciecz. (MK) Tak, więc to tworzy wir wiatrów pól, a wraz z nim z powodu kształtu 
butelki coca-coli wciąga Węgiel, i zostaje wchłonięty przez warstwy miedzi i staje się 
(grafitem) grafenem. Właśnie tam go widzimy, dlatego wiemy, gdzie się znajduje grafen. 
Grafen przenika, a wraz z nim uwalnia się atomowy wodór. To jest jak przychodzi ten proces 
i to jest jak to wygląda. Więc Węgiel, gdy ciśnienie, ciśnienie pól magnetycznych tutaj 
balansuje, teraz, kiedy tworzysz systemy CO2, jeśli pamiętasz gdzie tworzysz CO2, teraz 
rozumiesz, wchłaniasz Węgiel, z atmosfery i staje się on CO2 na dole. Widzisz część tego to 
tutaj, ale ten Węgiel zostaje wyciągnięty, wchodzi między nano warstwy miedzianych 
elektrod, gdy tworzy Nano. Kiedy testowali to, zobaczyli grafenem więc jest jądrowy. Głupi 
naród. Zostałem wydalony przez tą głupią butelką coca-coli. Wstydź się narodzie Belgijski. 
Kontynuuj proszę. (E) Dziękuję Ci. Przerwa w tłumaczeniu do 3h 33min 41s. Dziękuję 
bardzo. Pojawiła się pozycja, dziękuję bardzo Ella za twoją ciężką pracę. Jak słuchaliście 
spotkań Rady Uniwersalnej w tym tygodniu, Fundacja Keshe stała się częścią struktury 
krajowego bezpieczeństwa żywnościowego , międzynarodowego bezpieczeństwa żywności i 
ma możliwość dostarczania wielu rzeczy, wielu materiałów. I zmieniając pozycję, to jest to, o 
co prosimy społeczność KF na całym świecie, pokazaliśmy naukowo, mamy dużo 
dokumentacji aby rozwijać rolnictwo narodów. Jeśli próbujesz wejść w interakcję z opieką 
zdrowotną i inne części narodów, wszystkie mają wszystkie te struktury wokół siebie. 
Najlepszym sposobem, w jaki zaczynamy wspierać poprzez organizację KF, jest oferowanie 
technologii do zwiększania produkcji żywności wśród narodów. Nie ma ograniczeń w 
rolnictwie, i jest to najlepszy sposób na wprowadzenie technologii do wszystkich rządów. O 
co prosimy i co musimy zrobić, wspierane przez członków Rady Uniwersalnej, i to jest część 
ich odpowiedzialności, która polega na tym, aby się zbliżyć... Zwrócić się do ministerstw 
rolnictwa rolniczych grup nie grup prywatnych. To trzeba załatwić w ministerstwach 
rolnictwa, rolniczych organizacjach rządowych, a sposobem podejścia jest powiedzieć im 
bardzo prosto, my dostarczymy dokumentację, że możemy zmienić, możemy wpłynąć na 
zbiory, zwiększyć zbiory, bez nawozów. Jednym z największych problemów dla narodów na 
tą chwilę, jest ogromna ilość azotynów azotu, które są wprowadzane na tereny i stwarza to 
ogromny problem. Więc co robimy, o co prosimy, aby zrobili zwolennicy KF zrobili to, by 
podeszli do swoich rządów, tylko od strony rolnictwa. Istnieje wystarczająca pomoc na 
stronie internetowej KF oraz w niektórych czasopismach, że możemy złożyć wniosek, że 
możemy wesprzeć zwiększenie zbiorów. Nie musisz iść dziesięć razy, czasami, możemy 
zwiększyć zbiory bez użycia nawozu. Możemy zwiększyć produkcję bez użycia nawozów. 
Chcielibyśmy, abyś podszedł do swoich grup rolniczych tylko, muszą być rządowe, ponieważ 
wtedy mogą stworzyć statystyki do potwierdzenia. Wtedy rząd podejmie działania w celu na 
podstawie produkcji tego co oni osiągnęli. Możesz zwiększyć zbiory o 40 procent o 50 
procent, nie twierdź 100% 200% pozwól im to zobaczyć. I w ten sposób chcielibyśmy, abyś 
zaczął wspierać Fundację by przenieść technologię KF na kolejny poziom. Biedne narody nie 
są zainteresowane technologią kosmiczną. Biedne narody są zainteresowane, rządy ich, jak 
nakarmić swój naród, jak zwiększyć zbiory. To, co wyjaśniłem, jest bardzo proste, to bardzo, 
bardzo proste wyjaśnienie, i nie wiem, nie znam innego sposobu, żeby to wyjaśnić. To jest, 
jeśli spojrzysz na coś bardzo prostego, wyjaśniłem to już wcześniej, Czy widzisz moją dolną 
linię, czy widzisz moją białą tablicę? Widzimy białą tablicę z wcześniejszymi rysunkami. Ok, 
nie widzisz mojej dolnej linii. Ok daj mi, pozwól mi wyjaśnić ci, co się dzieje. Jeśli 
zwiększysz zbiory o 50% lub o 40%, rządy będą bardziej niż zadowolone z 25%, jeśli można 



zwiększyć zbiory o 50%. Zobaczmy, co stanie się z rządem, a następnie co stanie się z 
rolnikiem. Rząd który wytwarza jedną tonę. Nie trzeba wprowadzać, jeśli wyprodukujesz 2 
tony na rok, rząd musi zaimportować jeszcze tonę lub dwie tony więcej. Jeśli zwiększysz 
swoje żniwa o pięćdziesiąt procent do trzech, rząd musi importować połowę. Tylko 50%. 
Kiedy stworzysz 2 tony, rolnik będzie miał na przykład 500 dolarów za tonę, to on dostanie 
1000 dolarów za tonę, do czasu wysiewu i wydatków, tutaj zostaje coś około 300, może od 
200 do 300 dolarów skromnego życia. Kiedy zwiększysz zbiory o 50%, ma 1500, możemy 
zobaczyć skalę zmiany, od 200 do 700. Jeśli podwoi, wtedy widzisz, jak farmer wychodzi z 
ubóstwa. Bez nawozu, niczego więcej. To jest jak to jest skuteczne, nie tylko naród przestaje 
importować, ale rolnik zmienia też życie. Stabilność polityczna, stabilność narodowa zależy 
od żywności. Widzieliśmy, co się stało w jednym z rządów bardzo niedawno, starając się 
wspierać rolników, aby mieli więcej Pomagając im w podnoszeniu cen, to nie zadziałało. 
przyczyniło się do upadku ich rządu. To właśnie jest ważne, to właśnie technologia zmieni. I 
to jest to, co jest potrzebne. Nie mówimy o podwojeniu potrojenia zbiorów, mówimy tylko o 
50%. Które jest skromne. Bez nawozów azotowych bez pestycydów. Skrócenie czasu 
zbiorów. Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę. Wzrost zbiorów i dochodu narodowego 
dzięki rolnikom. Jednym z największych dylematów dla rządów było wspieranie rolników, 
żeby mieli dochody, próbowali wszędzie, ale ziemia jest ograniczona. W Indiach rolnicy 
popełniają samobójstwo, ponieważ do zbiorów, gdy zapłacą, pozostaje im mniej niż 100 
dolarów za ziemie, teraz ten sam proces w Indiach pozwala rolnikowi zarabiać na życie. 
Stabilność w żywności zapewnia stabilność i edukację dla dzieci rolników. Implikacja 
technologii wykracza poza, kiedy się ją zrozumie. I to jest gdzie rządy i narody będą słuchać 
każdego z was. KF sekcja rolna będzie wspierać to pod każdym względem, będziemy działać 
bezpośrednio z waszym rządem, otwierasz ścieżkę, my ustawiamy strukturę, pokazujemy, 
dostarczamy. Eksperymenty hodowli, eksperymenty produkcyjne, rezultaty testów pokazały, 
że nasiona nie zmieniają, swego genomu, to oznacza, że nie ma modyfikacji genetycznej. 
Mamy wszystkie dowody, możemy porozmawiać z twoim rządem. Istnieje jedna dodatkowa 
możliwość, taka jest możliwość, Fundacja Keshe w niektórych krajach ewentualnie, możemy 
wesprzeć poprzez założenie fabryk, we wspólnej współpracy z rządem. Wyjaśnimy to 
kawałek po kawałku, w kolejnych tygodniach. Co oznacza, poprzez rządową organizację 
istnieje możliwość, że możemy pomóc fabrykom aby powstały w międzyrządowych 
połączeniach, nie na zasadzie prywatności. To jest przełom. Dotarcie do rządów krajowych w 
celu wprowadzenia zmian. By przynieść wymiar zmiany, gdzie stajemy się skutecznymi w 
ramach technologii. Później, gdy zobaczą w rolnictwie, możesz rozmawiać o zdrowiu, 
możesz mówić o energii, możesz mówić o kosmosie. W tym samym czasie, co to tobie daje 
wysokiej jakości zbiory. Ponownie naukowo udowodnione, wyższa zawartość białka, jeden z 
najlepszych wskaźników, jeden z najwyższej jakości produktów na swój sposób, ponownie 
potwierdzone naukowo przez laboratoria. Zboże takie jak pszenica, średnio od 11 do 30%, do 
20% białka najwyższego kiedykolwiek. Pozwalając, aby produkty dłużej utrzymywały się na 
rynku, zapewniając stabilność sprzedaży. KF to jest cel, o który prosiliśmy członków Rady 
Uniwersalnej, aby rozpocząć pracę nad wspieraniem wszystkich osób w dowolnym miejscu, 
aby uzyskali wsparcie. To pozwala na zmianę wielu rzeczy, dla wielu ludzi, docierając do 
biednych, to trwa od 3 do 5% od 3 do 5 lat, aby osiągnąć 50%, społeczności rolniczej w 
całym kraju. Oto, co widzimy i przetestowaliśmy, i możemy pokazać i możemy potwierdzić 
udokumentowane podpisane, zapieczętowane. W procesie udowadniania technologii, 
ponieważ robi się to poprawnie. Więc bierzemy poprawność z jednego narodu do drugiego i 
udostępniamy ją w tym samym czasie. Co jest oferowane rządowi i narodowi, jest 
narodowym bezpieczeństwem żywnościowym. W tym samym czasie wzrost dochodów 
rolników. I to właśnie przyczyniło się do tego, że rolnicy żyją w biedzie. Jedynym narodem, 
który mówi, że to zło, jest naród Stanów Zjednoczonych, gdzie nie mogą pozbyć się tanich 



materiałów, zbóż do narodów, ponieważ teraz warto dla rolnika zasiać pole. Jeśli namoczysz 
nasiona GMO w określony sposób, w większości przypadków przezwycięża to modyfikację 
genetyczną. Jakość zmiany życia rolników jest kręgosłupem większości narodów w Afryce 
Południowej i Azji i prosimy zwolenników KF, proszę podejdź nie przechodźcie przez 
pokazywanie czegokolwiek innego, tylko rolnictwo. Nie ma FDA dla rolnictwa, a rządy 
poprzez ministerstwa będą wspierać, my będziemy na bieżąco, zespół zarządzający KF w 
zakresie rolnictwa będzie na bieżąco dr. Gatua będzie dostępny, duża liczba osób 
posiadających wiedzę specjalistyczną jest by wspierać. W różnych narodach osobiście dostaję 
więcej, ponieważ zebraliśmy wiele danych, którymi możemy cię wesprzeć. I jakie jest tego 
piękno, jeśli możemy dostarczyć waszemu krajowi, porozumienie fabryczne między dwoma 
narodami, a nie z KF. Rządowe, porozumienie międzyrządowe dotyczące budowy fabryk 
wspierających zmianę w rolnictwie. Jesteśmy instrumentami, nie mamy nic innego do roboty, 
dostarczyliśmy technologię, pokazaliśmy jakość technologii. KF na całym świecie pokazała 
efektywność tego rolnictwa, i to właśnie rozpoczęliśmy jako Rada Uniwersalna w tym 
tygodniu. Nigdzie nie idź, jeśli jesteście w Afryce, podejdź do ministerstwa rolnictwa, my 
wchodzimy, my wspieramy, spróbujemy, jeśli jesteś w Azji, my to zrobimy, ustawimy przez 
UC grupę, która zajmie się rolnictwem, i to jest sposób, w jaki idziemy by dosięgnąć narodu, 
aby zmienić krajowe bezpieczeństwo żywnościowe, aby zapewnić rolnikom stabilność, by 
przynieść system który w sumie jest wygraną dla narodu. Jak powiedziałem, kiedy rolnik ma, 
więcej, dzieci mogą pójść do szkoły, wsparcie przychodzi przez naród, a jednocześnie mniej 
pożyczania tych narodów. Mój dobry przyjaciel to były dyrektor banku centralnego, który 
mówi: Mehran zapłaciłem 85 % mojego dochodu narodowego, tylko na import ryżu, kiedyś 
narodem eksportującym. Amerykanie produkują ryż tak tanio, że moim rolnikom nie opłaca 
się, zarabiają pieniądze pozostawiając go, a mój naród zanurza się w ubóstwie. Dzięki temu 
może się to zmienić i to wszystko, o co prosimy. Nie idź zaoferować energię, nie idź 
oferować opieki zdrowotnej, czym jesteśmy i do czego dążymy jest zmienić całą strukturę 
rolnictwa. Powtarzam raz jeszcze zmniejszenie, żadnego nawozu, brak pestycydów, wzrost w 
żniwach 50%, nie twierdź, że 300 %, 50 %. Skrócenie czasu zbioru, zmniejszenie 
zapotrzebowania na wodę, wzrost dochodów rolników, wzrost życia i jakości zbiorów, wzrost 
w przechowywaniu zbiorów, co oznacza, że nie zgnije w krótkim czasie, tworzy wokół siebie 
pola, które chronią je przed infekcjami i resztą. Wzrost dochodu narodowego i zmniejszenie 
krajowego ubóstwa, tylko to. Każdy minister rolnictwa będzie rozmawiał z tobą. W 
niektórych przypadkach, jeśli dojdziemy do porozumienia, kiedy przyjdziemy z tobą, aby ci 
pomóc, być może istnieje możliwość, że rząd, rządowe porozumienie doprowadzi do 
produkcji, wytwarzania produktów GANS materiałów w tych krajach. Kiedy porozumienie 
zostanie osiągnięte KF stanie się dostawcą technologii. To jest sposób, który teraz 
proponujemy otwarcie, technologię KF dla wszystkich narodów. Jesteśmy w każdym 
narodzie afrykańskim, weź jeden dzień wolny, pół dnia wolnego, i dowiedz się kto jest 
odpowiedzialny i powiedz im, że mam coś takiego dużego, czy mogę mówić z kimś? Po 
prostu daj email webmaster@keshefoundation.org nazwisko, numer telefonu, zajmiemy się 
resztą Członkowie Rady Uniwersalnej przejmą to, aby zakończyć. Nigdy nie proszę 
zwolenników KF by zrobili coś, ale proszę, abyś wziął ten baner i przeszedł prosto do 
swojego rządu. Fundacja jest po to, aby cię wspierać. I zrobiliśmy wiele pracy w tle, aby 
umożliwić rządom, udzielić pomocy rządom w wykorzystaniu technologii KF do zmiany ich 
pozycji. (RC) Przepraszam, panie Keshe, będziemy musieli zrobić, szybką zmianę na kilka 
minut tutaj, więc po prostu daję ostrzeżenie, jeśli chcesz kontynuować, to jest w porządku, 
musimy po prostu poświęcić kilka sekund na zmianę. (MK) Ok, możemy zaczekać, czy 
chcesz, żebym zaśpiewał piosenkę? (RC)Możesz to zrobić teraz, nie ma problemu. Flint 
mówi, że trzy minuty, możesz zrobić to teraz Flint, możemy zaczekać te trzy minuty. (F) 
Najlepiej poczekać. (MK)Daj mi znać, kiedy to zrobisz, więc na co patrzymy, webmasters, 



Rada Uniwersalna ma e-mail możesz przejść bezpośrednio do nich, aby podnieść zdjąć 
zadanie z webmasterów, jaki jest ogólny e-mail od Rady Uniwersalnej, poproszę. Jesteś tam? 
peace@theuniversalcouncil.org Możesz powtórzyć ponownie, proszę? (E) Tak, 
peace@theuniversalcouncil.org (MK) Czy możesz to napisać proszę? Ktoś w tle? Rick 
możesz użyć swojej adnotacji, proszę. Możesz dzielić? Halo? Słyszysz mnie? (RC) Tak, tylko 
chwilkę panie Keshe mam tutaj po prostu muszę to zrobić większe (MK) Zdarza się 
peace@theuniversalcouncil.org Możesz zobaczyć tutaj, Jeśli napiszesz i dasz temat 
"rolnictwo", wszyscy zwolennicy Fundacji Keshe nie idź tam, a my z tobą, pozwól nam sobie 
z tym poradzić. My możemy wesprzeć i możemy Ci pomóc pokazać, możemy dostarczyć 
dokumentację, dowody technologii, potwierdzającą zwiększenie zbiorów, pełne wsparcie. A 
następnie mogą powiedzieć, że chcielibyśmy przetestować niektóre... Większość ministrów 
zapyta cię, czy mam prywatną ziemię, czy mogę mu pokazać, nie, wolisz to zrobić w 
gospodarstwach rolnych, bo wtedy może być nadzorowane i rejestrowane przez rząd. A 
następnie dane Cię poprowadzą. To jest moja prośba do wszystkich zwolenników KF z całego 
świata. Wykorzystanie technologii w rolnictwie, to najlepszy sposób na wprowadzenie narodu 
w prawdziwe bezpieczeństwo żywności krajowe bezpieczeństwo żywnościowe i wszystko 
inne co za tym idzie. Dziękuję bardzo i... () Witam... (MK) Halo? ()Wcięłam się, 
przepraszam, po prostu ja po prostu jestem po prostu nieczytelne aby pokazać mój film. (MK) 
Możemy to zrobić w przyszłym tygodniu, proszę? Czy to możliwe, dochodzimy do czterech 
lat, czterech godzin, więc bardzo dziękuję, postarajmy się śledzić to co tydzień, i podążać za 
tobą w każdej strukturze i zrozumieniu pracy, a my wspieramy was, spróbujemy wyjaśnić 
twoim urzędnikom, zawsze mamy tłumaczy, lub możesz tłumaczyć na swoich urzędników, 
nie mówimy wszyscy po angielsku, i znajdziemy sposób na wprowadzenie tej zmiany. To 
jedna z najlepszych rzeczy, możemy... W nadchodzącym czasie dla niektórych narodów 
możemy zapytać, możemy poprosić, o zbudowanie fabryk, porozumienia między narodami 
nie przez KF. W ten sposób, staranie o sfinansowanie fabryk się skończyło, kończymy z tym. 
Staramy się zorganizować strukturę, która szczególnie ma, co nazywamy Afrykańskie narody 
i niektóre kraje azjatyckie i inne, nawet niektóre kraje europejskie potrzebują wsparcia, że 
możemy przejść przez ten proces. Pokazaliśmy to ze zbiorami, przechodzimy do następnego 
kroku, by przynieść to na arenę międzynarodową, żeby każdy miał lepiej. To zmienia narody 
w "Jeden Naród". To jest proces jaki zaczęliśmy. Dziękuję bardzo za dzisiaj i mam nadzieję, 
możemy zmienić wiele rzeczy, i możemy przynieść wiele zrozumienia dla nas wszystkich, i 
jak już powiedziałem, jesteśmy my, przeszliśmy teraz nie tylko nową technologię naukową 
nowe systemy, które widzisz ewoluują, i nowe wsparcie przychodzące przez różnych ludzie w 
różnych aspektach technologii. Dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień, dziękuję bardzo Rick i 
całemu zespołowi KF w tle. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy 
do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


