
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 13 min i 14 sekund. Co jest bardzo interesujące dla nas to, zrozumienie działania 
następnego kroku po warunkach fizycznych. Nazwaliśmy to działaniem Duszy i wszystkim 
innym, i idziemy głębiej w to, i jednocześnie musimy utrzymywać nasze organizacje w tym, 
co nazywam bieżącym porządkiem, i możemy utrzymać wszystko w ruchu, całkiem płynnie. 
Z zeszłego tygodnia, co było wydane jako nowe produkty, one wspierają fabryki KF i ludzi 
tam pracujących i jednocześnie idą dalej z rozwojem, z badaniami, niektórzy z nich, i by móc 
dalej działać. Ganijski PPU wymaga wiele wsparcia. Otrzymaliśmy kilka zamówień na niego, 
jest bardzo miło widzieć, że wielu ludzi, którzy słuchają przezwyciężyli barierę ras i kolorów 
i myślą, że to z Afryki nie będzie tak certyfikowane, ale ufają, bo jest zrobione poprzez 
Fundację Keshe, więc są już certyfikowane. Nie wszystko nam się udaje za każdym razem, 
ale z drugiej strony, te systemy zostały przetestowane przez grupy naftowe i dostaliśmy 
potwierdzenie tego co przetestowali urządzenie pokazuje 30%-40% redukcji i to jest kolejna 
gwarancja dla osób, które go kupują, że to działa, a teraz wraz z tym co nazywamy, systemem 
kaskadowym, rozwiązaliśmy problem tego, co nazywamy generatorem, że system karmi się 
sam stopniowo, po chwili zaczyna karmić się sam. Jest to prawdziwy generator, jako że 
generator jest hybrydą i z czasem potrzebuje tylko impulsu tego co nazywamy fazami AC. 
Więc co to jest, jeśli możesz stworzyć takie warunki, kaskadujący działa. Mniej więcej 
idealnie do 100%, widzieliśmy 100 % osiągnięte w wielu krajach i to będzie kontynuowane w 
naszej pracy i poproszę o wsparcie PPU z Ghany. Ghana musi być wspierana, tak samo, jak 
widzieliśmy z chińskimi ręcznie robionymi produktami, i w tym samym czasie, to co 
pochodzi z Austrii i laboratorium we Włoszech. Produkcja i utrzymanie tych rzeczy by szły 
dalej, jest ważne, dla KF by była, w stanie dostarczyć nowe produkty i nowe substancje i 
nowe technologie, oraz nowe zrozumienie. I myślę, że dzisiaj zobaczysz coś bardzo 
dziwnego, z austriackiej Fundacji Keshe. Coś co opracowali i zajmuje to dużo czasu, aby 
rozwinąć to i zrozumieć proces i postanowili to zrobić. I zobaczycie, że jest to poważny 
przełom i jest to dla nas wszystkich, to jak możemy robić te rzeczy i jak możemy wprowadzić 
te te systemy i w jaki sposób sprawimy, by były one wykonalne, z tym za co są sprzedawane i 
co pokazują nam by zrobić, a teraz zmierzamy do wymiarów poczucia pól i Emocji i reszty 
tego i kiedy spojrzałem na ten produkt, on przynosi wiele zrozumienia tym, którzy zechcą go 
kupić, ale jest bardzo drogi. Ale z drugiej strony to nie materiał (jest drogi) tylko proces 
wytwarzania warunku, który wymaga czasu i ten wysiłek to siła robocza, a nie produkt. W 
każdym razie potrzebujemy, jak powiedziałem, tak wiele dotacji i wsparcia struktury 
Fundacji, i musi być w pełni dostępna, jak to było w poprzednich latach. Ogłosimy nowe 
przełomy w najbliższych dniach i tygodniach i o niektórych pewnie słyszycie w 
międzynarodowej prasie, ponieważ nie będziemy w stanie powstrzymać tego. Próbowaliśmy 
wszystkiego, aby spowolnić to tak bardzo, jak tylko moglibyśmy. Ale niektóre z postępów w 
technologii KF ma i są przecieki w międzynarodowej prasie i jak to uwolnimy.... jest to dla 
nas radością ale z drugiej strony musimy zobaczyć, jaka będzie reakcja i jak, która 
organizacja wypuści, to co nazywamy, przełomami. Ale jeśli w ciągu następnych dwóch, 
trzech tygodni lub więcej, usłyszysz rzeczy, które będą pochodzić z międzynarodowej prasy, 
że KF osiągnęła nowe odkrycia dla światowych rządów lub innych organizacji. Staraliśmy się 
jak najlepiej trzymać niski profil przez jakiś czas trzymaliśmy to w tajemnicy, ale teraz 
nadchodzi i zobaczymy je w całej strukturze. Wracając do nauk, to jest... Nosimy ten sam 
wzorzec, jeśli chodzi o Duszę. Tuż przed naszym rozpoczęciem mamy prośbę od Caroline: 
"Czy możesz wyjaśnić więcej, jak zrobić portale?" Zostawimy to tobie byś zadecydował. Ty 
musisz to rozszerzyć, my zrobimy to jutro w lokalizacji, aby skonfigurować strukturę 
pierwszego portalu. Jutro fizycznie spojrzymy na teren, na miejsce gdzie planujemy, mamy 
nadzieję, że pierwszy portal będzie tam zmontowany gdzieś w połowie tego roku a także 
struktura tego, co nazywamy, całą organizacją. I co przyniesie nam ten portal, lub co my 



nazywamy portalem? Jeśli spojrzymy, portal jest okiem w przyszłość, okiem w inny wymiar, 
dlatego nazywamy go "portalem". Ale jeśli pomyślisz, to Dusza Człowieka ma swój własny 
portal, i coś czego nigdy nie zrozumieliśmy coś co, w wielu przypadkach starałem się 
wyjaśnić, a teraz może po raz pierwszy, ci z was, którzy mówią o snach i mówią o tym, co 
nazywamy otwarciem Duszy Człowieka, jest to jak fizyczność stworzyła, co nazywam 
portalem, dla swojego własnego transportu, dla swojej komunikacji, dla swojego zakresu siły, 
siebie samego, niższego lub wyższego rzędu. Co to znaczy? Jeśli spojrzysz na strukturę 
fizyczności człowieka i pozycję Duszy Człowieka, zobaczysz, że portal już tam był, jest to 
portal, który my jako istota ludzka nigdy go nie rozważaliśmy. Ale teraz gdy rozumiemy, gdy 
dojrzewamy do tych rzeczy, musimy, nie mamy wyboru. Jeśli my, Rick czy mogę prosić 
pierwsze zdjęcie? Jeśli spojrzymy na czaszkę człowieka, widzimy że w jej strukturze czaszki 
człowieka, Dusza człowieka stworzyła portal dla siebie. Bardzo sprytnie. Oko w wymiarze 
fizyczności i oko w wymiarze tego, co nazywam Duszą, okiem Duszy. Jeśli spojrzysz na 
pozycję portalu, i narysujesz linię, na wskroś jej, zobacz co widzisz. Jeśli weźmiesz całość 
długości fali, albo co nazywam szerokością pasma oka człowieka, to co zobaczysz? 
Przechodzisz przez pozycję Duszy Człowieka, bardzo dziwne. Ale co jest ważne, to to że oko 
lub Dusza Człowieka wybrały wymiar tkanki miękkiej, gdzie reszta jego struktury jest 
uważana za dobrze wchłaniająca. Kiedy popatrzymy na system neuronowy oka, kiedy 
patrzymy w strukturę oka i Duszę Człowieka, znajdziemy najważniejszy portal, życia samego 
człowieka. Jeśli możesz zwiększyć i zrozumiesz siłę Duszy Człowieka i jej działanie, cały 
Wszechświat stanie się widoczny dla ciebie. W Uniwersalnej Społeczności wiele, wiele ras są 
właśnie takie jak ta, z zamkniętą Duszą. Ale użyli siły Duszy, aby wyjść poza wymiar 
fizyczności struktury zakresu Emocji, co nazywamy mózgiem. Więc gdy mówimy o Duszy 
Człowieka i o portalu lub o portalu oka człowieka, skórze. Ale w tym samym czasie ta skóra 
podąża za całą strukturę fizyczności. Jak daleko możemy się posunąć i jak daleko możemy 
rozszerzyć tę wiedzę? Czy musimy mieć kierunkowe widzenie, aby móc zobaczyć? Lub czy 
możemy skierować/skupić nasz wzrok, dla nas by móc przenieść siłę Duszy Człowieka 
poprzez niego? Kiedy zrozumiesz i kiedy człowiek wystarczająco dojrzeje, przekonasz się, że 
fizyczne oko człowieka, w jego ciele fizyczność, jako fizyczność, jest jednym z 
najpotężniejszych narzędzi Człowieka, które zostało mu dane, aby być zdolnym do transportu 
i komunikacji Duszy we Wszechświecie. Wizja jak to nazywamy, oko człowieka, jest miękką 
tkanką dostępu. Jeśli spojrzysz na pozycję Duszy i jeśli spojrzysz na inne wymiary mózgu 
człowieka, Dusza siedzi na przeciwko, patrzy w dół oczami człowieka. Trochę w górę lub w 
dół i zobaczysz kierunek Duszy, teraz patrzymy na widok boczny tego. Kiedy spojrzysz na 
rzut frontalny, ujrzysz oko człowieka patrzące bezpośrednio w Duszę Człowieka. Pamiętasz 
kiedy za pierwszym razem, zaczęliśmy mówić o pozycji Duszy, wytłumaczyłem wam, jeśli 
możecie to znaleźć, stereo jak można ją zlokalizować. Więc masz swoje stereo i masz swój 
wzrok, możesz wskazać pozycję swojej Duszy. Musisz zrozumieć bardzo prostą rzecz. 
Gdybym narysował to w innym wymiarze, w bardzo praktyczny sposób, to bardzo proste. 
Masz dwie półkule mózgu, masz dwie monosfery mózgu. Masz dwoje oczu, które przechodzą 
i masz dwoje uszu. W pewien sposób jeśli narysujesz linię na wskroś, dokładnie w określony 
sposób, powinieneś być w stanie dostrzec wymiar Duszy i pozycję Duszy Człowieka. Na tak 
wiele sposobów, zawsze mieliśmy do niej dostęp i zawsze uzyskujemy dostęp poza nią. W 
przyszłości, gdy człowiek urośnie w wiedzy, zrozumiesz coś bardzo, bardzo prostego. A jest 
tym, dlaczego, kiedy mamy sen, mamy wizję/wzrok? Kiedy mamy sen o naszych bliskich, lub 
o naszych ukochanych, naszych dzieciach, dlaczego widzimy wizualnie? Dlaczego jesteśmy 
połączeni z hałasem i miejscem? Dzieje się tak dlatego, że Dusza Człowieka widzi poprzez 
oko człowieka, i w tym procesie osiągania i docierania do innych Dusz kiedy wraca, 
przychodzi przez wizję (wzrok), więc tego obraz. Na tak wiele sposobów, człowiek tej pory 
nigdy tego nie rozumiał. Czaszka absorbuje, ma ograniczenie. Miękka tkanka oka i płyn w 



oku człowieka, jest przekształceniem poziomu Duszy, do poziomu fizyczności. I w warunku, 
kiedy nawet nie masz oka, struktura, która została zbudowana przez przodków w pozycji 
przemiany, znajduję się wewnątrz oka człowieka. Fizyczność gałki ocznej jest mniej więcej 
nieistotna w porównaniu do Duszy. To dlatego jeśli mogę wyjaśnić to w prosty sposób, nasze 
Dusze, portal jest okiem człowieka. I dlatego wszystko, co widzimy jako sen lub związek 
pomiędzy nasza Duszą i zrozumienie połączenia z innymi Duszami, przechodzi przez oko 
człowieka, w danej sile. Ale musisz zrozumieć, cała struktura czaszki człowieka otrzymuje 
inne siły. Na poziomie wizji człowieka, że kiedy widzimy ukochanych, lub widzimy 
środowisko, widzimy poprzez portal, poprzez siłę Duszy, poprzez wizję oka człowieka, która 
w powrocie z Duszy środowiska i z Duszy ukochanych, widzimy przekształca się z powrotem 
i staje się tym, co nazywamy wizją, lub pamięcią lub tym o czym mieliśmy sen. Wtedy 
rozumiesz coś bardzo prostego, że nawet w dzień, kiedy człowiek nie śpi i patrzy swoim 
wzrokiem, Dusza nadal komunikuje się z innymi i co wraca do niej, zostaje zarejestrowane w 
strukturze fizyczności. Więc Dusza Człowieka nigdy nie śpi, a oko człowieka nigdy nie 
przestaje przekształcać. Ale przychodzi kolejny punkt. Kiedy podróżujemy w głębi 
Wszechświata, i to widzenie lub stan tego, co nazywamy wizualnością lub ten stan 
odpoczynku i snu znika, ponieważ teraz nasz czas odpoczynku i czas snu jest całkowicie 
zależny od rotacji Słońca i Ziemi. W kosmosie nie ma Słońca i jesteś wymiarze braku czasu, 
braku przestrzeni, ponieważ ta przestrzeń jest twoja, nie ma innej przestrzeni, w której 
możesz być. Wielu ludzie nie rozumie, kiedy mówimy o braku czasu i przestrzeni w świecie 
Wszechświata, ponieważ czas i miejsce i przestrzeń to ty, nic nie istnieje przed lub po. Więc 
kiedy jesteś w głębokim kosmosie i nie będzie miał tych parametrów, które dosłownie 
kontrolują działanie fizyczności człowieka, czy jest czas na odpoczynek lub czy żyjemy 
poprzez oko Duszy Człowieka? Czy przechodzimy przez ośmiogodzinny cykl i 16 godzin 
czuwania, ponieważ 8 godzin w głębi Wszechświata to jedna sekunda, a to jest mniej niż 
sekunda, więc nie istnieje. Lub czy podążymy jako część zrozumienia tego, co nazywamy 
renowacja, regeneracja lub wymiana? Czy bierzemy i czekamy 16 godzin na doładowanie, co 
nazywamy czasem odpoczynku? Lub czy doładowujemy w trakcie używania lub bierzemy z 
otoczenia Wszechświata, gdy potrzebujemy, tak, że nie musimy się ładować, nie 
potrzebujemy tego czasu odpoczynku. Co wyjaśniałem wczoraj w rozmowie, w krajach i w 
życiu naszych przodków, z wyjątkiem teraz, gdy wprowadzili religie i zamknęli nas, musicie 
przyjść w niedzielę, to jest święty dzień lub to musi być sobota, ponieważ to jest żydowski 
dzień odpoczynku, a Muzułmanie przychodzą z piątkami, każdy wybiera wolny dzień. 
Gdybyś miał wprowadzone kolejne 4 religie, cały tydzień byłby czasem wolny/odpoczynku. 
Żydzi nie pracują w sobotę, ale żyją w krajach chrześcijańskich więc w sobotę i niedzielę. 
Muzułmanie wybierają piątek i sobotę lub czwartek i piątek. Wybierzesz się do wschodniego 
Dubaju, w piątki i soboty, jest wolne, nawet muzułmanie stają się Żydami. Potem idziesz do 
europejskich Żydów, zróbmy kolejne cztery dni cały tydzień będzie świętem i staniemy się 
prawdziwymi ludźmi kosmosu. Nie ma przestrzeni, nie ma luki. I to wraca do dawnych 
czasów. Wszystkie te religijne siły nadeszły aby okraść Duszę Człowieka, wcześniej człowiek 
pracował 365 dni w roku. Odkryli dzień do świętowania czegoś i świętują to coś. Więc 
wracamy do źródła nas na tej planecie, gdzie nie było tygodni, nie było dni, nie było czasu. 
Ale różnicą w świecie kosmosu, kiedy do niego wejdziemy, tam nie brakuje energii, 
ponieważ w trakcie gdy używamy za darmo, tak samo uzupełniamy, tak naprawdę nie 
zużywamy. podłączamy się do Uniwersalnej Energi i gdy jej używamy zostaje ona 
zastąpiona. Czy muszę trzymać jedzenie, bo pewnego dnia będę głodny w kosmosie? Ale 
jedzenie tam jest i nie jest częścią mojego, będzie tam, jak będę potrzebował. Wtedy 
przychodzi jedno fundamentalne pytanie: Co człowiek zrobi z życiem bez zmęczenia, bez 
głodu i bez wymiaru? Wtedy przychodzi jedno fundamentalne pytanie: Co człowiek zrobi z 
życiem bez zmęczenia, bez głodu i bez wymiaru? Jak będziemy spędzać czas w głębiach 



kosmosu? Kiedy oglądasz niektóre z tych futurystycznych filmów, różnych ludzi w 
kapsułach, którzy śpią przez 200 lat, aby dotrzeć do celu. 100 lat życia człowieka to nic w 
wymiarze kosmosu, a jeśli je opuścisz, teraz zrozumiesz, jak Dusza Człowieka działa, i nie 
musisz układać nikogo do snu. Ale wprowadzasz równowagę między Duszą Człowieka i 
Duszą fizyczności człowieka, że działają w tak zwany zsynchronizowany sposób. Jestem 
fizykiem jądrowym. Jestem naukowcem wytrenowanym przez naturę, i dla mnie, gdy patrzę 
na Duszę Człowieka i Duszę Fizyczności Człowieka, wyjaśnia mi proton i elektron. Elektron 
gdy się przesuwa bierze tyle energii ile potrzebuje, by znaleźć pozycję w odniesieniu do 
protonu. Więc w głębi kosmosu, życie człowieka będzie takie samo. Fizyczność będzie 
pobierać co potrzebuje z Duszy, aby utrzymać się w pozycji, i odległości od swego Kreatora. 
Wtedy, czy musimy zabijać, czy musimy szukać pożywienia, w rozpiętości Wszechświata lub 
w rzeczywistości tym, czym się stajemy stajemy się kolejnym dziełem natury, elektronem i 
protonem? Co nazywamy atomem. Gdzie to jest jeden atom, istnienie człowieka. A następnie, 
jeśli to zrozumiemy, czy potrzebujemy karmić człowieka? To prowadzi nas do wielu rzeczy. 
Wyjaśniłem to Poszukiwaczom Wiedzy, bardzo niedawno, Nie przeszedłem tu by budować 
fabryki. Przybyłem tu by oddzielić człowieka od fizyczności, która znajduje się w fabrykach. 
Ale jest to sposób, w jaki mogę sprawić, by człowiek zobaczył piękno technologii by przestał 
budować rzeczy i stał się niezależny. Ośrodki badawcze, aby opracować nowe sposoby, 
muszą zrozumieć więcej, ale na tak wiele sposobów, teraz rozumiemy, i naprawdę możemy 
zrozumieć, jak działa Dusza Człowieka. I jak się przejawia/manifestuje, i jak utrzymuje 
pozycję w odniesieniu do jej wymiaru, wtedy czy istnieje jakaś rzeczywistość dla fizyczności 
człowieka? Czy jest to po prostu miraż pól próbujących utrzymać pozycję względem siebie, 
stwarzając wizję mirażu fizyczności. Wtedy czy jest przestrzeń i czas? I wtedy czy czas ma 
przestrzeń dla potwierdzenia istnienia? Wtedy dochodzimy do zrozumienia, czy potrzebujemy 
wizji/ wzroku lub czy wzrok jest portalem, dla komunikacji dla Duszy Człowieka, bez 
ilustracji wymiaru fizyczności do siły innych Dusz? Czy ujrzymy Duszę istot Wszechświata 
poprzez naszą Duszę, przez oko człowieka, ale nie przez fizyczne działanie człowieka? Ale 
Duszą samą w sobie fizyczności? Która przekształca się w wizję Duszy Człowieka. Wtedy 
przychodzi jeden punkt, czy jest część w mózgu człowieka, która może przekształcić takie 
informacje, dla nas do zrozumienia? A potem przychodzi inny wymiar zrozumienia, czy wizja 
człowieka ma, i my otwieramy ją na że już byliśmy świadomi istnienia życia z poza życiem 
człowieka we Wszechświecie? Ale informacja jest filtrowana na danym poziomie, że nie jest, 
i jest powyżej lub poniżej strony wizji człowieka w wymiarze fizyczności materii tej planety? 
Problem jest, tak jak mówiłem, wracamy do nauczania medycznego. W nauczaniu 
medycznym, kiedy wrócisz i posłuchasz, mieliśmy Dr Elyia Kostova, w pierwszych 30 
wykładach i w każdym kształcie i formie, ona potwierdza istnienie przez medyczną 
akceptację oraz maszyny i systemy, które potwierdzają prawidłowość. A następnie 
umieszczamy równoległość w wymiarze Duszy i rozumiemy działanie Plazmy. Wtedy to 
przynosi jedną rzecz bardzo ważną dla nas wszystkich. Taką, że my stworzyliśmy systemy i 
technologie by potwierdzić, że to, co widzimy, jest tym, czym jest. Ponieważ przenieśliśmy 
wiedzę do fizycznego wymiaru zrozumienia nas samych. Wysyłamy samoloty na Marsa na 
Księżyc, i robimy zdjęcia tej ramy i wizji człowieka, nie w sile wizji Wszechświata. I dlatego, 
że to robimy potwierdzamy sobie, że to jest to. Ponieważ podobnie jak zrobiliśmy z 
systemami medycznymi zbudowaliśmy systemy, które pasują do fałszu, jak to tlen przekracza 
płuco, a potem zostaje utleniony i wszyscy to przyjęliśmy, a teraz dzięki nowej technologii 
zrozumienia przekazywania Plazmy, rozumiemy że nie ma takiej rzeczy. To tylko transfer 
energii. Gdybyś mógł umieścić banana i przekazać jego energię do twoich ust i banan pojawia 
się w twojej limfie, i staje się częścią twojego ciała, możesz zrobić to samo, popchnąć banana 
do twoich oczu przejdzie i przekaże energię tam gdzie ma dotrzeć nie potrzebujesz ust, 
możesz po prostu przepchnąć przez skórę i stanie się częścią limfy. Więc rozumiemy, że 



istnieje proces konwersji, ale człowiek zrobił systemy, aby potwierdzić zgodnie z czasem, 
jego zrozumienia że systemy potwierdzają jego poprawność i zaakceptowaliśmy to, i to jest 
teraz dla nas do zrozumienia, jest czas na ???, i zrozumienia działania fizyczności we 
Wszechświecie, nie jest na poziomie wizji człowieka. I jest na poziomie wizji sił pełnego 
spektrum Duszy Człowieka. Po prostu ją konwertujemy, po prostu ją bierzemy i część, której 
potrzebujemy. W pewnym sensie, jeśli przejdziesz do ostatnich stron jednej z książek, mówię 
Bóg jest stwórcą, a człowiek przekształca się sam. Konwertujemy bardzo mało z tego, ale 
miłość Kreatora obejmuje całe spektrum. Co dla ciebie jest mrówką, dla innych stworzeń 
Wszechświata, jest poruszającą się Duszą. Bo nie widzi fizyczności. I to właśnie musimy 
zrozumieć, i w procesie życia, zwłaszcza gdy przychodzisz do portali i portali do 
przenoszenia Duszy Człowieka, lub wymiar fizyczności człowieka, te rzeczy będą się liczyły 
bardzo mocno. Liczą się bardzo mocno, ponieważ musisz zdecydować, jaka jest luka 
przestrzenna, w której mogę istnieć, i niekonieczne w wymiarze fizyczności tej planety. Ten 
układ słoneczny, w tej galaktyce i w tym Wszechświecie. Jeśli wezmę tą samą Duszę, która 
daje fizyczność człowieka, z dwiema rękami i nogami i umieszczę ją w innym Wszechświecie 
o innym wymiarze siły, mogłaby się stać niczym, mogłaby to być pojedyncza komórka 
pokrywająca całą przestrzeń tego wszechświata jako jedna komórka. Bo liczy się energia 
systemu a nie długość twoich palców, i jak wysoki możesz być.... Następnie dochodzimy do 
jednego podstawowego zrozumienia. Kiedy tworzysz te portale, kiedy stworzysz te systemy 
transportu Duszy Człowieka w wymiarze Wszechświata, czy potrzebujemy kontrolować i siłę 
Duszy Człowieka na tej planecie? Lub czy dajemy Duszy Człowieka wolność, by wybrała 
miejsce, punkt by potwierdzić istnienie? Wtedy co się dzieje z pięknym fałszem, który 
człowiek zaakceptował, stworzyłem człowieka na obraz siebie? Obraz mnie na Ziemi to dwie 
ręce i dwie nogi, a obraz mnie, na planecie Zeus to 20 rąk 40 nóg, który jest mój? Czy mój 
obraz jest zależny od środowiska manifestacji? A wtedy czy nadal komunikuję i czy jestem 
pod kontrolą wymiaru przestrzeni Duszy Człowieka w tej pozycji? I wciąż mogę patrzeć 
przez portal, i wciąż jestem w kontakcie z matką z siostrą, które znałem na planecie? W 
nadchodzącej konferencji z agencjami kosmicznymi z całego świata za kilka miesięcy, to są 
rzeczy, które będą brane pod uwagę. Nowe agencje kosmiczne, które powstaną poprzez 
współpracę, nie tylko agencji kosmicznych, ale KF tych narodów, w tym jako część tego, 
ponieważ wtedy stajesz się odpowiedzialny za nauczanie, naukowców z NASA i rosyjskiej 
agencji kosmicznej i reszty, zrozumienia Plazmy na poziomie tego co uczymy, wtedy dowiesz 
się, że mają wiele problemów. Dopóki nie pokażemy, że możemy zamanifestować się. Więc 
kiedy ustawimy CIBRIU, co jest, co jest nową nazwa dla nowo ustawionych agencji 
kosmicznych, co dosłownie oznacza: Chiny Iran Brazylia Rosja Indie Stany Zjednoczone 
Agencja Kosmiczna, nie szukamy tylko naukowców z NASA, najpierw pojawią się naukowcy 
z KF, którzy odkrywają technologię kosmiczną w swojej pracy. Więc połączymy agencje 
kosmiczne narodów w pracę Fundacji Keshe nad technologią kosmiczną. Ponieważ twoim 
obowiązkiem jest nauczenie tych ludzi, że jest jeszcze coś do tego co ty robisz. CIBRIU.org 
została zarejestrowana i zacznie funkcjonować w nadchodzących tygodniach. Ale będzie 
kolektywną agencja kosmiczną jako część kosmicznego programu KF, a część tego jest dla 
ciebie byś otworzył oko kosmicznego naukowca, byś dzisiaj zrozumiał działanie Duszy 
Człowieka. Na tak wiele sposobów, zatwierdzenie i ustanowienie CIBRIU, przynosimy pracę 
CIBRIU nauce o Duszy Człowieka z pracą nad wszechświatem. Wielu z was myśli, że U 
oznacza Stany zjednoczone, pomyślcie drugi raz i zastanówcie się gdzie znajduje 
Wszechświat (ang. Universe) Tworzenie zrozumienia nowej technologii, i przekazywanie 
wiedzy, którą nauczaliśmy, stajesz się mądrzejszy i wielu z was zaczyna budować te systemy 
kosmiczne, rozumiesz, zrozumiałeś, budujesz statek kosmiczny by znaleźć linie, o których 
uczę, i wielu z was, nie rozumieją, a niektórzy mówią wiedziałem. Zostaniecie nauczycielami 
tych agencji, staniecie się nauczycielami tych nowych kosmicznych naukowców. I w tym 



procesie łatwiej jest nauczyć naukowców nowej ery kosmicznej, gdy odeszliśmy od 
fizyczności statku, i przenieśliśmy się z fizyczności planety Ziemi przenieśliśmy się od 
fizyczność ciała człowieka, do wymiaru stworzenia, który jest wymiarem Duszy Człowieka 
bez namacalności. Będzie to bardzo trudne do zaakceptowania dla obecnych naukowców, 
ponieważ wtedy się dowiedzą nie mają pasażerów do przewiezienia, a ich celem. Mamy 
jednego z naszych kolegów ludzi których znamy, którzy są moimi dosłownie politykami 
emerytalnymi jest ukończenie misji kosmicznej NASA na Marsa dla ludzkiego życia 
lądującego na Marsie w 2030 roku. Szef misji, powiedziano mu, że nie może rozmawiać z 
KF, jest to zabronione, może stracić pracę. Bo jak długo mogą ukrywać agencje kosmiczne. 
Lub, co widzimy na kolejnym poziomie, budując miasto kosmiczne co pokazujemy, miasta są 
niczym innym lecz przestrzenią dla Dusz nieczytelne. I nie tylko na tej planecie ale w całym 
wszechświecie. W tworzeniu nowych miast kosmicznych, jednym z głównych rozważań jest 
to czy możemy, powinniśmy, to jest część naszego zobowiązania do stworzenia miejsca, w 
którym jest punkt interakcji człowieka, Duszy Człowieka ze stworzeniami i Duszą stworzeń 
Wszechświata. Ponieważ teraz rozumiemy więcej, musimy mieć pokój gościnny i pokój 
akceptacji, gdzieś gdzie możemy zapewnić przyjemność, i gdzieś gdzie możemy zapewnić to, 
co nazywamy środowisko piękna tej planety, które można zobaczyć i pokazać. Na tak wiele 
sposobów Narody Zjednoczone coś takiego dla stanu materii kilka lat temu, wysłali statek 
kosmiczny w głąb Wszechświata, który wciąż leci i mówią jesteśmy ludźmi z Ziemi, to jest 
to, to jest to. Ale teraz musimy to zmienić, wraz z nowym zrozumieniem, przynosimy Duszę 
tego, co nazywamy, Człowieka Wszechświata, jak gościa do domu, mimo że, są tu gośćmi od 
długiego czasu. Na tak wiele sposobów, jest bardzo dziwne, wyjaśniałem to jakiś czas temu i 
nie jest to dalekie od rzeczywistości. Wiecie, czasami wsiadasz do autobusu i siedzisz albo 
gdzieś na ławce i spotykasz człowieka, zaczynacie rozmawiać, a potem zdajesz sobie sprawę, 
że się znacie od dzieciństwa, chodziliście do tej samej szkoły lub mieszkacie w tej samej 
okolicy, a potem rozmawiasz o tym w kawiarni. W jakimś czasie, w tym zabieganiu, w tym 
środowisku, spotkaliście się, ale nie masz tego, tych wspomnień. W tych miastach 
kosmicznych, teraz dostajesz wspomnienia do zapamiętywania. Człowieka, którego spotkałeś 
na ulicy w takim miejscu, był podróżnikiem kosmosu, ale o tym nie wiedziałeś. Teraz możesz 
połączyć [nieczytelne] ale dla nas wyglądał na jedzącego, dla potwierdzenia ciebie, abyś ty 
był szczęśliwy, a ty jesteś tu dla niego, aby zobaczył Duszę Człowieka. Więc teraz 
rozumiemy, otwierając te nowe agencje kosmiczne, tą nową erę przestrzeni kosmicznej z tymi 
nowymi miastami kosmicznymi, w pewnym sensie, nie zapraszamy cię do przyjścia i 
zobaczenia nowej magii, to nie jest nowy Disney World, ale jest światem który wprawia cię w 
zawroty głowy zrozumienia, że zawsze tam był. To wszystko było w nas, to my jesteśmy, 
tymi którzy nie zrozumieli. W pewnym sensie, jeśli to rozumiesz, to my, mamy dwie ręce i 
dwie nogi w warunkach, atmosferycznych warunkach tej planety. I nosisz aminokwas tej 
planety, a potem, kiedy się udasz na planetę Zeus i otrzymasz wymiar fizyczności wyglądu 
tego, jak możesz wyglądać tam. W tworzeniu tych portali, pozwalamy pasażerom, którzy 
stworzyli dla siebie by być w wymiarze człowieka, aby pokazali się w oryginalnym wymiarze 
ich punktu kreacji na swojej planecie. A potem zobaczymy prawdziwą Duszę i stworzenie 
czasu, i przestrzeni kreacji. Jeśli wielu z was myśli, "mogę, zobaczę kosmitów i mogę 
powiedzieć, co to jest", moi przyjaciele, bardzo trafnie zgadliście. Ale kiedy tworzymy 
warunek, wtedy widzimy sąsiada, którego znamy, człowieka którego znaliśmy, którego 
widzieliśmy w kosmosie w wymiarze teraz jest to jego prawdziwa twarz. Jego prawdziwa 
fizyczność w wymiarze stworzenia. Zmiana w nadchodzącym czasie, jest tak szybka, że 
ludzkość ma dwie możliwości. Kontynuować z piętnem i trzymać się tego co jest 
przeszłością, lub zaakceptować nową i obecną przyszłość nauki i wiedzy. Wielu będzie miało 
wspomnienia z Ziemi, miało, na tak wiele sposobów, musi nadejść, musi być. Było tam, to 
my nie wiedzieliśmy. Jak wyjaśniłem dziecku, ono powiedziało: "Kiedy odkryliśmy 



elektryczność?" Powiedziałem elektryczność była z nami od początku dziejów, burze i 
pioruny. To my, jak, a teraz rozumiemy, w jaki sposób jest produkowana i ją wytwarzamy i 
nazywamy to kulą Tesli. To jest to samo światło. Teraz, to zawsze było to z nami, teraz 
jesteśmy wykształceni, aby to zobaczyć. Rozwijamy wiedzę o uniwersalnej strukturze, nie w 
stanie materii człowieka, aby móc zrozumieć rzeczywistość i prawdę o Kreacji, a nie o nas 
samych. W chwili, gdy zaczniemy się oglądać za siebie, by dowiedzieć się o nas, dochodzimy 
do tego samego punktu, w jakim człowiek był do tej pory, ale na trochę dalszym odcinku tej 
drogi, 'Ja Jestem'. Te nauki z ostatnich kilku tygodni będą słyszane przez wielu, wielu ludzi z 
tej planety i wielu przyszłych pokoleń. To są kamienie węgielne nowej ery. Po prostu 
zdarzyło nam się być tutaj wtedy, kiedy się to wydarzy. W nadchodzącym czasie wszystko to 
stanie się, jak to nazywamy, 'chlebem i masłem, codziennej podróży, interakcji egzystencji 
człowieka'. Jeśli nie jesteś szczęśliwy w wymiarze fizyczności, nie musisz się w niej więzić, 
że potwierdzasz i dostosowujesz się do niej. Jest to ważne dla wielu, wielu rzeczy, kiedy 
człowiek pojawi się w kosmosie. Nauczyliśmy się nowej wolności, ale musimy się nauczyć, 
że z tą nową wolnością fizyczności, przychodzi nowa zasada, nowego wymiaru Totalności, 
ale integralność tego co moje, a nie tego co należy do innych i to wraca do pierwszego 
przykazania: "Nie będziesz kradł". Na wiele sposobów, nowe zrozumienie, widziałem ludzi 
mieszających GANSy i inne rzeczy z innymi, siadam i patrzę i mówię: "Mój Boże, oni wciąż 
są tym zajęci, oni nie dostrzegli". Jeśli chcesz powielić funkcjonowanie Wszechświata i 
zrozumieć je, rób to, co się dzieje we Wszechświecie, a nie to, czym ty chciałeś by był, 
ponieważ ty tak zrozumiałeś. Rozpoczęliśmy rozwój ostatniej fazy, programu statku 
kosmicznego. I miejmy nadzieję, że w niedalekim czasie, zobaczycie bezwarunkowy lot w 
strukturze Duszy Człowieka, ale w nowym systemie kosmicznym podążaliśmy słowo po 
słowie. To jest podobne jak do teraz, klocek po klocku dla ciebie abyś mógł się uczyć, że 
musisz umieścić kolejny klocek, zanim będziesz mógł mieć całą strukturę. Nowy system 
kosmiczny, który jest teraz projektowany i rozwijany, jest kombinacją Totalności. Jest on 
replikacją, krok po kroku. Nie ujawnimy kiedy i gdzie zostanie pokazany, ale kiedy się 
zamanifestuje, każda Dusza na tej planecie go poczuje. W ostatnich dniach musieliśmy 
przejść do końcowych etapów edukacji człowieka. Systemy są projektowane, systemy są 
rozwijane, i w tym samym czasie, gdy systemy osiągną pełne działanie, powielą 
funkcjonowanie Duszy. Teraz fizyczność człowieka, mimo, że potrzebujemy fizyczności by 
to zrozumieć. Końcowa faza, którą nazywam końcowym etapem i ostateczny system, jest on 
bardzo, bardzo prosty, ale niezwykle skomplikowany, ponieważ musi brać pod uwagę 
wszystko, co prowadzi do stworzenia Duszy. Masz jajko i nasienie i łono matki, ale kiedy 
dzielą pola w dzieleniu ocierają się i w tym ocieraniu stwarzają pozycję gromadzenia się 
'zapasowych', które staje się nową komórką. I po raz kolejny, połączenie i oddziaływania 
pomiędzy nimi stają się kreacją większej ilości komórek, ponieważ pochodzi z interakcji 
tarcia, plus to co daje środowisko, że na końcu, kończymy z Duszą Człowieka i fizycznością. 
Ale do tej pory nikt za tym nie podążał. W pracy irańskiej agencji kosmicznej, dziesięć, 
jedenaście lat temu, wyłożyłem to, ale irańscy naukowcy nie zrozumieli tego w pełni. Wciąż 
pracują na stanie materii. Ale jeśli to zrozumiesz i pojmiesz... "Kogoś mikrofon jest otwarty", 
wtedy zrozumiesz coś bardzo prostego. Człowiek wkracza w końcową fazę zrozumienia nie 
funkcjonowania Wszechświata i jak podróżować po Wszechświecie, ale zrozumienia 
funkcjonowania i podróżowania swoją własną Duszą i nic więcej. To co nazywacie, jak to się 
mówi, zunifikowaną teorią pola, gdy przeczytasz moją pracę, jeśli jest to jest planeta Ziemia, 
zunifikowana teoria pola powie ci jedną rzecz magnetyczne i grawitacyjne obie są takie same. 
Zależy, z którego punktu i z którego kierunku patrzymy. Jeśli stoisz i patrzysz obydwoma 
oczami, widzisz, że to nadchodzi i odchodzi, i mówisz, że to jedno pole. Jeśli patrzysz w tym 
kierunku, wygląda na czerwone lub białe, a następnie w drugą stronę jest czerwone lub białe, 
a potem mówisz, że są to dwie różne rzeczy. Ale jeśli w rzeczywistości spojrzysz na 



prawdziwą strukturę samochodu, umieszczasz czerwone światła z tyłu i białe światła z 
przodu, to jest ten sam samochód. Jest zunifikowany. Jest to ta sama rzecz, to zależy czy 
oddala się od ciebie, lub zbliża się do ciebie. Więc, ponieważ to ten sam samochód, jest 
zunifikowany, jest to zunifikowana teoria pola, która stała się jednym z tym, co nazywają, 
enigmą w świecie fizyki, pokazuje brak zrozumienia człowieka. A jeśli to rozumiesz, 
zrozumiesz, zamień samochód na Duszę Człowieka. I wtedy musisz zdecydować, dostajesz 
czy dajesz, lub czy to przychodzi do ciebie, abyś otrzymał, wtedy gdy potrzebujesz, lub 
rozdajesz to, czego nie potrzebujesz. Ci, którzy stworzyli świat zunifikowanej teorii pola, 
pokazują absolutny brak zrozumienie całości stworzenia, mimo że codziennie w nim żyją, 
każdego dnia. Jest przesunięty ku czerwieni czy przesunięty ku bieli, w rzeczywistości jest 
tylko jedno przesunięcie i to jest to samo światło, ten sam promień. Zależy to tylko od punktu 
obserwatora. A następnie, jeśli rozumiesz to, jako człowiek kosmosu, to sprawia dużo 
problemów dla was i jest to, czy Dusza obok mnie, przychodzi do mnie, by wziąć ode mnie, 
albo czy ta Dusza po tej stronie, przyszła by dać? I jak purpurowy jest ten i jak niebieski i 
biały jest ten drugi? A następnie decydujesz o swojej reakcji i w rzeczywistości o swojej 
pozycji w stosunku do obydwu i zajmujesz nową pozycję. Jeśli spojrzysz na to, jest to ta sama 
zasada, dokładnie to samo nauczanie, nic się nie zmieniło, po prostu zmieniłeś nazwę Ziemia i 
Słońce, na zmianę człowieka i jego fizyczność, na pozycję Duszy Człowieka i innej Duszy. W 
istocie to ten sam byt, to ta sama praca interakcji pól Wszechświata. Więc wracamy do 
początku, jaki jest cel Duszy Człowieka? A teraz, kiedy to rozumiemy, czy Dusza Człowieka 
teraz stała się i rozumie przez nas, że żyje i komunikuje się, będzie zawsze się komunikować, 
dopóki istnieje wymiar fizyczności człowieka, przez portal oka człowieka. Lub w pewien 
sposób, jeśli na to popatrzysz, czy ciało potrzebuje oka? Lub czy ona sama stworzyła dwie 
dziury, aby móc przez nie uciec, i być w stanie wykonać swoją pracę, aby komunikować się z 
zewnętrznym światem w sile wizji człowieka. I teraz po raz pierwszy rozumiemy, co to 
znaczy i jak sen jest wizualizowany przez nas. Ponieważ właściwie widzimy, nasze oko 
zawsze widziało Duszę matki, i przekształcała ją w fizyczny wymiar do struktury matki. 
Nawet poprzez życie matki przed tobą i jej obecność przed tobą. Wtedy dojdziesz do 
zrozumienia, jak daleko człowiek oszukiwał siebie, w potwierdzeniu fizyczności. Lub na tak 
wiele sposobów, my zmieniliśmy siłę, w pewnej sile widzimy fizyczność matki ale w 
rzeczywistości zawsze obserwujemy Duszę matki, a gdy matka zmienia pozycję i opuszcza 
fizyczność, wciąż widzimy tę samą Duszę, i przekazujemy ja do wizji/widzenia jako matki. i 
to jest prawda o stworzeniu, której człowiek nigdy nie zrozumiał. W pewien sposób, obieg 
oczny człowieka, z niczym obecnym, aby zablokować siłę w stanie materii potwierdzenia, jest 
jak dom z cegieł i gdziekolwiek idziesz, nie widzisz niczego na zewnątrz z wyjątkiem 
miejsca, w którym zostawiłeś dwa okna. Poprzez ceglane mury blokujemy siebie, by nie 
widzieć na zewnątrz i z zewnątrz, aby nas nie widzieli, ale wybraliśmy okno, by było 
portalem dla nas by móc widzieć. Więc tak samo jest z człowiekiem, nic się nie zmienia, w 
tym, co dzieje się na zewnątrz w rzeczywistości wymiaru istnienia. Jest to po prostu, że kiedy 
my zdecydujemy aby popatrzeć przez okno, ale wszystkie informacje z zewnątrz zawsze 
wchodzą przez okno, i wszystkie informacje z wnętrza wychodzą przez okno. Więc w 
pewnym sensie, zrobiliśmy dom w tych samych warunkach i pozycji w czaszce człowieka. 
Daliśmy mu portal, który nazywamy oknem i sprawiliśmy, że jest przeźroczysty. To my 
zdecydowaliśmy się umieścić zasłonę, że nie widzimy, kiedy jest ciemno lub zimno, i w oku 
człowieka stworzyliśmy rzęsy. Tak, że w tym czasie chcę po prostu pracować poprzez duszę, 
nazywam to czasem snu, że nie potrzebuję wymiaru informacji wymiaru fizycznego, tak, że 
nie chcę widzieć koloru sypialni, dachu, sufitu lub nieba. Więc pracuję tylko w wymiarze 
Duszy Człowieka. Więc praca Duszy Człowieka, nigdy się nie zatrzymuje. Tylko dlatego, że 
zamykasz zasłony okna domu nie oznacza to, że Słońce nie świeci. I nie oznacza to, że 
żarówka w domu nie działa. Ty zdecydowałeś się zamknąć, ale w rzeczywistości siła pól poza 



tą zasłoną, porusza się do środka, ciepło Słońca wchodzi do środka i tak samo jest z Duszą 
Człowieka. Ale w warunkach oka człowieka, gdy informacja wchodzi poprzez cykl widzenia 
w gniazdku, który jest kolejnym pośrednikiem przekształca informacje Duszy Człowieka w 
wymiar fizyczności matki, jaką ją znasz. Więc kiedy chodzi o wymiar kosmosu, jak 
rozpoznajemy pasażerów Wszechświata, jeśli nosimy wymiar fizyczności człowieka, w 
pozycji i sile pola fizyczności? Astronauci przyszłości będą mieli ogromny problem, aby 
oddzielić siebie od tego. Ci z was, którzy podróżują poprzez strukturę Duszy Człowieka, będą 
cieszyć się pięknem Kreacji na przestrzeni całego Wszechświata. A potem nasuwa się 
pytanie: Czy nadal potrzebujemy statku kosmicznego? Lub czy podróżujemy w statku 
przestrzeni naszej Duszy i zdobywamy Wszechświat? Teraz otworzyłem przed wami jedną z 
największych tajemnic ludzkości, ponieważ jesteście tak fizyczni, że musicie zobaczyć, aby 
uwierzyć. Teraz rozumiesz, jak patrzenie było dla ciebie narzędziem, do nie zobaczenia 
rzeczywistości, ponieważ trzymało człowieka w wymiarze fizyczności, w sile mniej więcej, 
wapnia życia na tej planecie. Troszkę inna siła wapnia, tworzę przezroczystość wizji 
człowieka. I kiedy to ułożę warstwami, nazywam to czaszką i kiedy zrobię to trochę 
grubszym nazywam to skórą, ale to jest siła, którą chcę podróżować i zrobiłem portale dla 
niej, aby móc podróżować w rozpiętości Wszechświata. Teraz otwieramy kolejną tajemnicę o 
Kreacji. Jest dla tych z was, którzy rozumieją by zdecydować, gdzie ty chcesz iść. I wielu z 
was, czasem zajmuje wam to trochę czasu aby zrozumieć i wielu z was już zrozumiało, 
ponieważ, dotarłem do i dotknąłem Duszy, aby niosła informacje. W pewien sposób, jeśli 
spojrzysz na to, musimy coś zrobić podczas gdy Dusza żyje, nie ma znaczenia czy na tej 
planecie lub we Wszechświecie. Co jest lepszego niż nauczać inne Dusze, tak jak robię, aby 
służyć by elewować Duszę tak wielu. Wtedy pojawia się pytanie: "co ty zrobisz, kiedy 
zostaniesz pasażerem kosmosu, i w wymiarze Duszy stworzenia i staniesz się częścią i 
staniesz się w nowym wymiarze?". Czy staniesz się nauczycielem lub czy staniesz się 
złodziejem? To w dużym stopniu zależy od siły fizyczności, którą wybierzesz, albo żyjesz w 
przedłużeniu i wymiarze Duszy Człowieka. Fizyczność potrzebuje karmienia i jeśli nie 
możesz znaleźć ciągłego karmienia, stajesz się złodziejem. Dusza staje się nauczycielem, nie 
karmi jej, ale gdy uczy i gdy naucza, otrzymuje. Wtedy ty musisz zdecydować, kto jest 
białym światłem, a kto zabrał aby stać się czerwonym światłem. Lub czy jest to, to co dałem, 
co stało się dla mnie czerwonym, a nie to, co zostało mi odebrane, oddalając się od ciebie? To 
jest bardzo duży, ważny punkt dla tych z was, którzy zaczynają rozumieć funkcjonowanie 
Duszy, rozumieć funkcjonowanie portali, i zrozumienie, że portal Wszechświata nie musi być 
w mieście, ale jest w oku człowieka, poprzez wizję człowieka i siłę wymiarów fizyczności 
przestrzeni i czasu istnienia. Teraz możesz zobaczyć, dokąd zmierza nowa wiedza. Co tydzień 
rozszerzamy kawałek po kawałku, żeby ktoś mógł zrozumieć. Ktoś kto wciąż buduje statek 
kosmiczny i ktoś kto już stworzył statek kosmiczny z przestrzeni swojej Duszy. Wtedy, 
następnym razem, kiedy śnisz i mówisz, że miałem sen, po prostu myśl, nie miałem snu, to 
jest tym czym podzieliłem się z Duszą i Dusza pozwoliła mi by być aby móc się tym 
podzielić. I jak gdy świeci słońce i rozpościera swoje światło i pola, w tym samym czasie 
świeci na Ziemię, tak jak świeci na Jowisza i na Saturna, jest to przestrzeń czasu, która 
potwierdza jego manifestację. Więc kiedy śnisz o, lub komunikujesz się poprzez wymiar 
Duszy, wtedy jesteś sobą w innym wymiarze, jako gwiazda w galaktyce, otrzymująca światła 
i pola Wszechświata. I bierzesz tyle, ile potrzebujesz i dajesz tyle, ile nie potrzebujesz, ale 
istniejesz w tym samym czasie, na Ziemi, na Marsie i Jowiszu, i możesz być zaobserwowany 
w innej części Wszechświata jako ta świecąca kropka. Ty nazywasz ją Słońcem, my 
nazywamy ją układem słonecznym. Więc teraz staje się bardzo łatwe do zrozumienia. Czy 
śnimy lub czy jest nasze fizyczne życie, jest częścią snu fizyczności? A potem dochodzimy do 
punktu, czy żyjemy dwoma życiami? Jedno życie w wymiarze fizyczności, jej siły i jedno w 
wymiarze Duszy w sile Wszechświata. Kiedy zamykasz oczy i nazywasz to snem i masz ten 



sen, co oznacza, że używasz wymiaru portalu oczu, by być, może w 10 różnych wymiarach, 
ale możesz wybrać tylko z nich jeden, ale to samo dzieje się kiedy chodzisz, żyjesz dwoma 
życiami. Życie fizyczności, Dusza w sile materialnego stanu tej planety, a następnie wymiar 
Duszy Wszechświata, ponieważ Słońce w tym punkcie to Ziemia, którą widzimy i Słońce w 
drugim punkcie istnieje jako Jowisz lub Saturn i to jest matka lub ojciec, lub ktoś inny. Więc 
człowiek musi sobie uświadomić, że portal Duszy Człowieka operuje na dwóch wymiarach, i 
to on musi wybrać i w czasie, gdy ty wymazujesz jedną częstotliwość, którą nazywamy 
częstotliwością fizyczności, druga, która pracuje cały czas, cały czas chodziła i jest ciągle w 
kontakcie. My dziś decydujemy, że chcę posłuchać kanału 4, a jutro kanału 3, i kanał 4 był 
snem, w którym chciałem zobaczyć, co matka mówiła, a kanał 4 to drugi, kanał 2 to mój 
ojciec, i ją konwertuję ten kanał w wizję, poprzez jego informacje zwrotne, przekazując 
wiedzę poprzez moje oczy do fizyczności istnienia tego, co widzę. Wtedy zrozumiesz 
człowiek zawsze był w kontakcie z Totalnością Wszechświata. To my wybraliśmy, że po 
prostu filtrujemy fizyczność, nadal pozwalamy procesowi i reszcie w tle i na tak wiele 
sposobów to wyjaśnia, dlaczego mózg człowieka jest tak wielki, i jest takim wielkim 
'nagraniem'/biblioteką wszystkiego. Ponieważ nie jest to tylko rejestrowanie tego, co widzisz 
oczami fizyczności, jest to rejestrowaniem tego, co dzieje się z okiem Duszy Człowieka, i z 
resztą Dusz i musi to pamiętać, ponieważ tak samo jak pamiętasz, że byłeś w Afryce 20 lat 
temu i widziałeś lwa, musi pamiętać, że była w innym Wszechświecie i widziała coś takiego, 
ponieważ inne Dusze, które są z nią w kontakcie, były tam i chcą coś przedyskutować. Więc 
człowiek żył życiem schizofrenika, ale nigdy nie wiedział. I jak mówię, słowo "schizofrenik" 
nie istnieje, to są piękni ludzie, wtedy rozumiecie, że to piękna Dusza, dusza fizyczność i 
Dusza Wszechświata, która istnieje wewnątrz Duszy Boga. Może teraz możemy zacząć 
przechodzić do następnego kroku, i zrozumienia, że wraz z utworzeniem tych portali, czy 
tworzymy portale dla Duszy stworzeń Wszechświata, które staną się widzialne dla naszej 
Duszy, nie dla naszej fizyczności, lub nadal chcemy być w świecie fantazji, budowania statku 
kosmicznego, aby zobaczyć wymiary Wszechświata. To bardzo dziwne, jak to wybieramy i to 
bardzo dziwne, że człowiek nie widział tego wymiaru życia. Teraz jest tutaj, w pewnym 
sensie, jako posłańcy Wszechświata, jesteśmy tutaj aby oświecić. Meble, krzesełko i 
telewizor, zawsze były w pokoju, my po prostu włączamy światło, że wtedy widzimy, że tam 
są. Teraz otwieramy nowe zrozumienie i następnie na tak wiele sposobów, kiedy mówisz: 
"miałem przeczucie, wiedziałem, że to się wydarzy, widziałem to już wcześniej i teraz to się 
wydarzyło." Zadaj sobie pytanie: "Czy Dusza, przez wymiar portalu oka człowieka, już to 
widziała, po prostu przyszedłeś zobaczyłeś to w wymiarze fizyczności?" Lub stworzyła to dla 
ciebie, abyś zobaczył konsekwencje tego. Teraz, jest to w rzeczy samej, prawda, czy tlen 
przekracza płuco człowieka i dotlenia krew lub czy prawda i rzeczywistość, że teraz wiemy, 
że to tylko energia, która jest przekształcana w płucu człowieka, która jest siłą hemoglobiny, 
czerwonych krwinek płuca, lub krwi człowieka, że ukazuje się jako doładowanie. Która z 
nich jest prawdą? Pokazano nam tak wiele systemów, które potwierdzają, że tlen przenika, 
lub rozumiemy, że nie ma nic więcej niż gałki do zapalania światła, im więcej ustawisz, tym 
będzie jaśniej, ale w rzeczywistości żadne bicie lub zasilanie z elektrowni, nie weszło w linię 
energetyczną. To jest piękno, o tym kiedy zrozumiecie całość Kreacji i jako posłańcy Boga, 
jesteśmy odpowiedzialni za oświecenie, to jest dla człowiek by wykonał krok i by 
potwierdził, by zrozumiał i podjął działania, ze względu na przyjemność tego, a nie poprzez 
karanie przez to. Czas kar się skończył. Ci, którzy wciąż wybierają ścieżkę kary, oni są 
złodziejami Duszy Człowieka. Teraz jest to dla człowieka, aby zrozumiał, dlaczego i jak i 
powód dla tego, co nazywamy wzrokiem/widzeniem człowieka. Wizja człowieka jest linią 
komunikacyjną, linią transformacji, która obejmuje oba pasma/zakresy: wymiar Duszy, w 
połączeniu z działaniem Wszechświata, lub warunkiem interakcji z wymiarem fizyczności i 
przekazuje i tłumaczy obie linie w tym samym czasie, i wysyła do tej samej szufladki, która 



ma z tym związek, a teraz człowiek musi to zrozumieć. Wtedy portale które zbudujemy, 
zobaczymy poprzez oko Duszy, a nie poprzez oko fizyczności I to dlatego opóźnialiśmy 
budowę tych portali, aby wielu ludzi doszło do zrozumienia, inaczej będzie to absolutnym 
chaosem, dlaczego te rzeczy mają tak wiele różnych kształtów i który z nich jest nowym 
prorokiem. Umiem czytać w waszych myślach, ponieważ pracuję na poziomie Duszy, a twoja 
Dusza już mówi mi powiedziała nad czym pracuje fizyczna strona mózgu, więc czy staje się 
nowym prorokiem lub nowym magikiem? Teraz rozumiesz. Ile więcej musimy uczyć? A 
teraz rozumiesz, jak blisko ludzkość zbliża się do punktu oderwania/separacji od fizyczności, 
ponieważ teraz ma nowy noktowizor Duszy. I tylko dlatego, że jest ciemno, nie mogłeś do tej 
pory zobaczyć. teraz masz dane zrozumienie i wizję zrozumienia Totalności, noktowizor to 
zupełnie nowy dzień, który nigdy się nie kończy. Nocną nosisz noktowizor, a w ciągu dnia 
widzisz, ale obraz jest taki sam. Ale w tym samym czasie musisz zdecydować, czy zatrzymuję 
noktowizor i fizyczny wymiar dnia? Lub czy zaczynam rozumieć, że mam i mam taką 
możliwość aby tłumaczyć obydwa jednocześnie, bardzo podobnie do wielozadaniowości 
kobiet. Człowiek był mężczyzną, tylko jedno zadanie - fizyczność. Teraz, co się stanie, gdy 
staniemy się kobietą i mamy wielozadaniowość, że możemy przetłumaczyć wizję fizyczności 
i możemy komunikować i tłumaczyć wizję Duszy, w tym samym czasie? Ponieważ 
przychodzą one przez oko człowieka. Stworzyliśmy, ciało stworzyło je aby oszukać 
człowieka i dlatego staliśmy się tak fizyczni. Widzę, wierzę. Co jeśli zamanifestuję się w sile 
Duszy Ludzkości, że każdy człowiek może zobaczyć totalność Duszy Kreatora. I wtedy co? 
Czy wszyscy popełnilibyście samobójstwo w wymiarze fizyczności? Dzisiejsze nauczanie jest 
punktem zwrotnym dla ludzkiej rasy i jest dla człowieka by zrozumiał. Wtedy w głębi 
kosmosu, człowiek decyduje o pozycji i czasie i sposobie, w jaki chciałby się tym nacieszyć. 
Chcesz chcesz założyć kostium kąpielowy i pójść w głębie oceanu? Lub czy chcesz założyć 
skafander i pójść w wymiarze fizyczności, w głębie kosmosu. Wymiar Duszy wewnątrz 
fizyczności nie ulega zmianie i nadal widzi przez oba wymiary i nie ma znaczenia jak kostium 
ubierzesz. Wciąż mamy te okulary, przez którą możemy widzieć, nie ma znaczenia, czy jesteś 
w kosmosie, czy w głębinach oceanu i jaki nosisz kombinezon. Błogosławione te Dusze, 
które zrozumieją prawdę. Jakieś pytania? (RC) Dziękuję panie Keshe i jeszcze raz 
przypomnę, przypomnę uczestnikom, że możecie podnieść rękę i możemy pozwolić ci mówić 
i mamy tutaj panelistów, jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, mogą to zrobić. Mam kilka pytań 
w pytaniach i odpowiedziach, ale nie są one związane z z rzeczami, o których już mówiłeś, 
więc wstrzymam się z nimi przez chwilę. (MK) Zrozumiecie, że te nauki, szczególnie te 
dzisiejsze nauki, będą pasować w strukturę i nauki Buddy i taoizmu. Ponieważ, spoglądają 
przez oko Duszy Człowieka, nie przez oko fizyczności człowieka. Gdzie w Abrahamizmie, 
oni patrzyli przez oko fizyczności, karząc ją, a nie poprzez Duszę Człowieka, aby zobaczyć 
wymiar Kreacji. A teraz rozumiesz, dlaczego jest tak dużo nacisku, by pracować w strukturze 
chińskiej społeczności, ponieważ oni przyniosą wiedzę ludzkości, poprzez zrozumienie 
prawdy, nie w wymiarze fizyczności, który zawsze był ograniczony: karą, cierpieniem i 
niedoborem. Te... nauki od teraz, doprowadzą cię do jednego punktu. W taoizmie, w 
buddyzmie lub w chińskiej kulturze, nazywamy to Yin i Yang, w ciele człowieka nazywamy 
je Duszą Człowieka i Duszą Fizyczności Człowieka. I aby żyć w harmonii, obie muszą dzielić 
się równo, a następnie, gdy dojdziesz do tego punktu, wejdziesz w wymiar egzys.... bycia 
światłem. Na tak wiele sposobów, jedno istnieje bez drugiego, ale jedno potwierdza istnienie 
drugiego. I zobaczymy szybki wzrost na wschodzie, z powodu zrozumienia Duszy, interakcji 
równego balansu. Będziemy mieli wiele problemów z zachodem. Ponieważ aby przekazać, 
aby przekroczyć linię fizyczności, aby zrozumieć, warunek nienamacalności jest bardzo 
trudno, ponieważ nie ma kary i nie może być. Nie mogą żyć bez cierpienia, w przeciwnym 
razie nie jesteśmy chrześcijanami, muzułmanami, i nie jesteśmy Żydami. I początek 
zjednoczenia ludzkości z Wszechświatem, przyniesie własne problemy dla obu, zrozumienia 



ścieżki co nazywamy pojmowania. Ale to, co widzę, zachód będzie krwawił. Ponieważ sam 
się spali w wymiarze fizyczności, w niezrozumieniu całości i będzie to bardzo trudne do 
przejścia. Ponieważ ci, którzy wykorzystują Duszę Człowieka, jak kościół, jak Meczety jak 
co to nazywam synagogami, teraz stało się jasne, aby wytłumaczyć, że jesteśmy jak wy, 
wszyscy jesteśmy tacy sami i nie różnimy się od siebie, że nie ma kapłana i nie ma nikogo 
innego, ale jesteśmy kapłanami naszej Duszy. To będzie ogromny krok. W rzeczywistości 
opiera się na prawdzie tych przywódców religijnych, teraz, gdy znają prawdę. A potem 
przychodzi jest moje działanie, jest wykorzystanie innej Duszy i fizyczności, lub był 
przyczyną. A potem zobaczycie kamień zrozumienia całości, przyjdzie w ręce osób, a nie w 
struktury wykorzystujące osoby. Czy masz jakieś pytania? (RC) Tak, mamy tu kilka pytań. 
Stephania: "Chciałabym wiedzieć więcej na ten temat jeśli możesz wyjaśnić więcej na temat 
tego pomysłu wielozadaniowości?" "Czy to oznacza, że mogę być obecna w życiu fizycznym 
w tym samym czasie, co poziom Duszy." (MK) Co masz na myśli "mogę" zawsze mogłaś, nie 
byłaś tego świadoma. To tak, jakby powiedzieć, że jestem z matką, i ona mnie karmi, ale czy 
ona mnie kocha? Czy kiedykolwiek mnie kochała? To matka oczywiście że tak, stworzyła cię. 
To ty masz tą wątpliwość. Ale nie ma znaczenia, czy siedzisz obok niej, jesteś z dala od niej, 
miłość jest taka sama, masz takie same uczucia i emocje. Więc w pewnym sensie to ty 
uczyniłeś ten podział a nie rzeczywistość. (RC) OK dziękuję, Valerie pyta: "Czy mogę 
poprosić moją Duszę, aby uzdrowiła moje fizyczne ciało? (MK) Zapytaj o to swoją 
fizyczność. Dlaczego Dusza umieściła cię w tej pozycji, a nie odwrotnie. To jest pytanie. 
Szukamy w wymiarze, w którym się sami wpakowaliśmy, i obwiniamy innych, że postawili 
nas na tej pozycji. Wtedy znajdziesz odpowiedź. (RC) OK dziękuję, Bente pyta: Dlaczego 
potrzebujemy statku kosmicznego, kiedy nie mamy fizyczności w kosmosie? (MK) Daliśmy 
ci obie opcje, czy chciałbyś osła? Czy chciałbyś polecieć z Rolls royce, lub Jumbo jetem? Lub 
podróżować z wolnością pól Wszechświata, Teraz ta opcja jest otwarta we wszystkich 
kierunkach i wymiarach. (RC) Tak i może możemy zadać sobie pytanie: Co się stało ostatnim 
razem, kiedy próbowaliśmy wejść w kosmos bez statku kosmicznego? czy mogliśmy... (MK) 
Nie mogliśmy ponieważ wykorzystujemy fizyczność by to robić, nie podróżowaliśmy w 
wymiarze Duszy statku kosmicznego. (RC) Racja. (MK) To wielka różnica, to wielka 
różnica, widziałem Arizona, John stał się bardzo zabawny, ale on dochodzi do wszystkiego i 
dochodzi do niczego, ponieważ różnica między wymiarem fizyczności Duszy i fizyczności, 
Duszy Fizyczności nie została zrozumiana. Arizona ma ogromny problem z tym i widzę, 
widziałem dziś rano filmy, i po prostu mówię: błogosławię jego Duszę, on pracuje bardzo 
ciężko, próbuje. Ale różnica między Duszą Fizyczności a Duszą Człowieka nie została 
zrozumiana. Pukanie do niewłaściwych drzwi nie oznacza, że trafisz do tego samego domu. 
To jest.. Kiedy ustawiasz, budujesz statek kosmiczny niosący Duszę Człowieka, pamiętaj, aby 
warunek dla Duszy Człowieka został wytworzony. Sposób, w jaki został stworzony, warunek 
środowiska i pozycja. I jest tak samo w całym Wszechświecie, nie ma żadnej różnicy, 
pomiędzy łonem matki a łonem Wszechświata, dla stworzenia Duszy. Makro i mikro jest 
dokładnie takie samo. I człowiek nie zrozumiał, żaden z zwolenników Fundacji Keshe do tej 
pory nie przekroczył tej Lini. A w rzeczywistości, tak naprawdę jest przed wami wszystkimi, 
ale z w nowym systemem kosmicznym, który rozwijamy, to zostało wprowadzone, ponieważ, 
jak już powiedziałem, tym razem ja buduję statek kosmiczny. Łódź Noego jest w mojej dłoni 
i przeniesie wszystkich. Bo ja jestem Noe. Musisz zrozumieć każdy punkt, zanim będziesz 
mógł mieć statek, i podróżować w oceanach Wszechświata. I musisz mieć wystarczająco 
dużo, aby móc karmić ptaka, lwa i człowieka, by tak jak w tej łodzi, nie zjedli się nawzajem, i 
nie zabili się nawzajem i żyli w harmonii. Na tak wiele sposobów łódź Noego w innym 
tłumaczeniu przyszła jako kiedy baranek i lew jedzą, śpią w tym samym gnieździe, to ten sam 
statek, ponieważ jeśli lew zdecyduje się biec na statku, nie zostaną żadne zwierzęta, ponieważ 
zje wszystkie, a tym lwem jest człowiek. To człowiek musi zrozumieć, wymiar fizyczności 



nie potrzebuje istoty fizyczności do konsumowania, wtedy ten lew w człowieku zostanie 
oswojony na tyle, aby żyć z jagnięciem we Wszechświecie. To jest nasz problem. Pod 
każdym względem wiadomość została ukryta, dla człowieka by zrozumiał, że w jakiś sposób 
człowiek stosuje to do wszystkiego, oprócz siebie samego. Mówimy po persku: mówiliśmy 
do ściany do okna, by słuchało lub do drzwi, by usłyszały. Wystarczająco dużo nagadaliśmy 
się ze ścianą i oknem i drzwiami, nie mają uszu by usłyszeć, ponieważ są zajęte własną 
strukturą bycia zbyt zajętymi, by wyglądać na zewnątrz. Dojrzałość przyjdzie w zrozumieniu 
istnienia, lub współistnieniu obu, fizyczności i Duszy w tej samej pozycji w tym samym 
wymiarze. I w jakim stopniu chcesz się zamanifestować, w wymiarze fizyczności przestrzeni 
i czasu, a nie w prawdzie o czasie i przestrzeni samej Duszy. (RC) Panie Keshe mamy pytanie 
od Jan, Myślę, że jest to prawdopodobnie wspólne dla wielu ludzi, "Dlaczego Stwórca nie 
będzie ingerował gdy ludzkie istoty, które są stworzone na obraz Kreatora, kiedy zachowują 
się w niewłaściwy sposób? Czy to świadomość, która jest bezprzewodowym połączeniem 
pomiędzy człowiekiem a Kreatorem nie mogła się wtrącić w jakiś sposób? (MK) Nie, jest 
pomiędzy Duszą Człowieka a fizycznością człowieka. Nie obwiniajcie biednego Kreatora. 
Masz problem w wymiarze fizyczności, nie obwiniaj go, Dusza jest idealna. (RC) Ale czy 
Kreator w pewien sposób nie ingeruje w sprawy fizyczności. (MK) Muszą się uczyć, czy 
wiesz ile trylionów trylionów Dusz i fizyczności żyje na przestrzeni Wszechświata? Myślisz, 
że... Całą rzecz polega na tym, to aparat jego własnego podziału z samego siebie. Ujawnię coś 
bardzo jasnego, a ci z was, którzy są na ścieżce chrześcijaństwa, zrozumieją. Co mówicie? 
Ojciec co jest następne Rick? (RC) Przepraszam? Ojciec, Syn? (MK) Tak. (RC) I Duch 
Święty, Duch Święty? (MK) Tak (MK)Duch Święty. Ten duch jest Duszą Człowieka, a syn 
jest fizycznością człowieka, a Ojciec jest jego Kreatorem. I nie ma żadnego braku połączenia 
między ojcem a Duchem Świętym lub Duszą Człowieka. Problem pojawia się, gdy Słońce 
staje się potwierdzeniem jego istnienia przed Ojcem, który jest stwórcą Duszy, i tego co 
nazywamy Duchem Świętym. A biedna Dusza musi odpowiedzieć Ojcu, ale Syn lub wnuk 
robi to, wszystkie prace, które robił wcześniej w działaniu fizyczności człowieka. Dawniej 
posłańcy nie mogli wyjaśnić tego człowiekowi, więc musieli to gdzieś ukryć. Gdzie jest Duch 
Święty? Jest to Dusza Człowieka nic innego, nigdzie indziej. Ojciec jest Kreatorem, a Dusza 
Człowieka, to dziecko. A jeśli chodzi o wymiar fizyczności, który jest synem, wtedy on 
decyduje, co robić. Jest, powiedziałem to już wcześniej, jest piękna opowieść o ojcu Szacha 
Iranu, gdy żołnierze podeszli do niego i powiedzieli: Nie dostaniemy zapłaty, nie masz 
pieniędzy, nic żołnierze nie dostają. A on: wiesz w dolnej linii. Bashar przynosi wszystkim 
żołnierzom i generałom w to, co nazywamy dziedzińcem wojskowym w bardzo dużym śniegu 
i on chodzi i robi bardzo dużą śnieżną kulę. I on daje kulę śnieżną głównemu generałowi obok 
siebie, i mówi: Gdy poczujesz że nie możesz jej już dłużej utrzymać, daj ją następnemu obok 
ciebie. I będąc uprzejmym i próbując pokazać, że są bardzo dobrzy, grają w to. I gdzieś na 
Lini nagle nie ma już śnieżnej kuli, bo wszystko się stopiło. I żołnierze mówią: Co się z nami 
stało? Powiedział: To jest to co jest, dałem wszystko. W międzyczasie gdy jest brana w 
łańcuchu to nic nie dochodzi do ciebie. A to jest ciało fizyczności człowieka. Człowiek 
decyduje się by żyć z okruchami i nicością. Ale Kreator stworzył całość. To Dusza, która jest 
czysta, daje, To fizyczność gra. dopóki się nie stopi i nie ma nic, a potem obwinia Kreatora i 
Duszę. W wizji fizyczności człowieka, ci, którzy zrozumieją, i ci, którzy widzą poprzez 
Duszę Człowieka, do wymiaru fizyczności, kiedy Dusza otrzymuje i staje się częścią 
wymiaru lub stara się stać częścią Duszy, zmienia się kolor oka. A dzieje się to w czasie 
stworzenia, kiedy człowiek musi otworzyć oko fizyczności z łona matki, i w czasie, kiedy 
Dusza nie znajduje żadnej interferencji w oku człowieka, przez wymiar fizyczności w punkcie 
wyjścia z fizyczności. Dusza człowieka opuszcza ciało człowieka przez oko człowieka w 
momencie śmierci. Ponieważ w ten sposób zawsze przychodzi i odchodzi, zna drzwi. W 
przyszłości, kiedy człowiek zrozumie więcej, opracuje systemy, które to pokażą, i człowiek 



zrozumie więcej. Jest to, co nazywamy najmniejszą ścieżką tarcia, to nazywamy, że to tworzy 
wymiar skóry. Więc w pewnym sensie, kiedy Dusza Człowieka otwiera tę ścieżkę, i w 
punkcie wyjścia, w taki sposób, aby się połączyć, pomiędzy zrównoważonymi polami 
Wszechświata światło półprzezroczyste stworzy samo manifestację w punkcie wyjścia. Ale 
człowiek musi stać się świadomy czasu, przestrzeni i jak. Nie może tego uchwycić i 
powiedzieć złapałem Duszę. Ale możesz być świadomy jej istnienia i jej sił pola. To nie 
energia, która nagle eksploduje 18 bombami z Hiroshimy, ale jest subtelnym odejściem 
całości pola do najmniejszej ścieżki wyjścia. Którym jest oko człowieka. Człowiek będzie 
coraz lepiej rozumiał to, czego uczymy. Myślę, że dzisiaj wyjaśniliśmy coś, że się zmieniło i 
doszliśmy do totalności Duszy Człowieka. Wszystkie stworzone rzeczy na tej planecie, były 
uczone dzisiaj. Zobaczymy zmianę i ewolucję w kierunku, w którym my chcemy od teraz. Jak 
zawsze mówię, kiedy uczymy, nie potrzebujemy używać słowa, tylko wibracji pól naszej 
Duszy dotykają totalności Dusz wszystkich stworzeń, nie tylko na tej planecie, ale na tych, 
którzy są tam, aby się uczyć aby być oświeconymi. Zobaczymy zmianę, jak powiedziałem, 
zaczęliśmy zmianę, ponieważ zajęło to zbyt długo, miliony lat by zmienić to za długo, teraz 
zmieniamy. Przynieśliśmy zmianę ustawiając fundację, i zmieniamy się z człowiekiem że 
poprzez postępowanie człowieka zmieni resztę stworzeń na tej planecie. Na tak wiele 
sposobów łączymy wszystko w piękny sposób. Czy to od przywódców, czy od człowieka czy 
to z nauki człowieka, czy to rozumienia wiedzy o stworzeniu. Czas jest właściwy, czas jest 
teraz. I to teraz dla nas nie jest sekundą, jest procesem, w którym musimy zacząć by zmienić. 
I coraz więcej i więcej z waz zrozumie, i jeszcze więcej i więcej w czasie tworzenia tego, co 
nazywamy tych portów lub portali lub portali interakcji i komunikacji, staną się punktem dla 
człowieka by stał się mądrym. Nadal chodzimy do pracy każdego dnia, bo co będziemy robić 
w domu przez cały dzień, ale tym razem, kiedy pójdziemy do pracy w czasie, kiedy to 
nadejdzie będzie to po prostu czymś, co sprawi, że inni będą szczęśliwi nie dla mnie, aby 
mieć zapłatę na coś, bo mogę tworzyć i mieć wszystko, co chcę. czymś, co sprawi, że inni 
będą szczęśliwi nie dla mnie, aby mieć zapłatę na coś, bo mogę tworzyć i mieć wszystko, co 
chcę. Będzie to bardzo dziwne życie. Musicie zdać sobie sprawę, te duże miasta te fabryki, te 
budynki od maszyn do zabijania się nawzajem, tak jak jest teraz nie było ich 800 lat temu. To 
my stworzyliśmy je i możemy od nich odejść, teraz gdy rozumiemy. Ale są ci, którzy próbują 
popchnąć nas do konformizmu, potwierdzając ich istnienie, ale jednocześnie Totalność naszej 
wiedzy może zmienić ich Dusze i nie potrzebujemy. (RC) Panie Keshe, mamy tu parę osób co 
mają podniesioną rękę tutaj, mamy Arno, Arno czy chcesz kontynuować? (A) Dzień dobry 
panie Keshe, witam wszystkich, kiedy zacząłem pracować z tym czego nas pan uczył z moim 
wzrokiem najpierw robiłem to się z ludźmi, którzy odeszli, a potem zacząłem programować 
ich odczucie we mnie, wtedy twarz stała się jak kurtka, jakbym na nią naciągnął kurtkę, i 
wtedy oni też są we mnie, wtedy możesz wtedy komunikować się z ich Emocjami i jest mi 
bardzo trudno wytłumaczyć w słowach (nieczytelne) ale chcę się tym podzielić, ponieważ to 
właśnie miał pan na myśli ze zdjęciami, które czuję, i chcę się tym podzielić, bo wtedy 
wszyscy rozumieją, jak mogą zacząć się uczyć. Odczuwać innych, a potem stać się nimi, a 
potem stać się ich częścią, a potem mieć Ok dziękuję. (MK) Nie ma za co, każdy z nas 
doświadcza to na różne sposoby. Człowiek stopniowo zacznie wracać do pamięci fizyczności, 
i pamięci Duszy. Ponieważ zawsze tam byłeś, ale nie wiedziałeś, jak się podłączyć. A 
następnie jak i na ile pozwalamy by to przyszło, i czy będzie zaakceptowane przez nas. To 
wraca do tego co zawsze powtarzam: Bierzemy z tej technologii zgodnie z naszą 
inteligencją", w sposób w jaki akceptujemy zrozumienie, że to było kolejnym nagraniem 
naszego życia, które było cały czas z nami, ale nie byliśmy tego świadomi. Jest jak to jakby 
umieścić to w nawiasie, "że był szpieg w obozie" Myśleliśmy, że kręcimy film z tego, co się 
dzieje ale w rzeczywistości filmowaliśmy siebie samych w odniesieniu do tego, co my robimy 
w całej strukturze. W odniesieniu do innych, którzy są w pewien sposób są z nami, ale nie 



jesteśmy tego świadomi. Więc każdy z nas doświadczy tego w inny sposób. Teraz jesteśmy i 
powoli ludzie zaczynają gromadzić, aby zrozumieć. Nauki Fundacji Keshe, i moje nauki, w 
ciągu następnych 12 miesięcy napotkają każdego człowieka na tej planecie, to zostało 
ustawione. Nie jest niejasnością, że byliśmy wybraliśmy ukończenie nauczania, że kiedy 
dojdzie do Totalności, będzie to zrobione i zaakceptowane przez ogół, za jednym zamachem. 
Cały proces jest tak, jak kiedy jesteś w programie badawczym i dostrajasz i czynisz wszystko 
doskonałym, a potem przyprowadzasz samochód i wystawiasz, to nowy wynalazek nowego 
samochodu. Ale w rzeczywistości zespół inżynierów, techników i naukowców opracowało 
ten samochód. Wy, jako Poszukiwacze Wiedzy, jesteście tymi inżynierami, a samochód jest 
prawie kompletny. I nadszedł czas otworzyć pokaz i otworzyć go, a kiedy to nastąpi, każdy 
chce to mieć i wiedza jest kompletna. Transkryberzy nauczanie dla was wszystkich, w 
działaniach na rzecz zdrowia, lub co zostało zrobione przez różne ośrodki badawcze, 
wszystko jest częścią przyniesienia tego, co nazywam pojazdu, aby był gotowym. To nie jest 
tak, że jestem w tym fotelu i tłukę młotkiem bo wiem widzieliśmy błędy przeszłości. Więc 
zrozumiecie 2019, jak mówiliśmy jest samochodem i jest teraz dostrajany, a dostrojenie jest 
kiedy wielu z was zacznie rozumieć funkcjonowanie Duszy. Wtedy jesteś gotowy, aby 
pokazać, Wiecie gdy idziecie na pokaz i wystawiacie nowy samochód to nie o to chodzi że on 
tam stoi. Sprowadzasz inżynierów, sprowadzasz projektantów, aby wyjaśnili piękno kształtu, 
jak sobie go wyobrazili, i jak opracowali. Inżynier mówi, jak to dostroił i dlaczego ma sześć 
cylindrów lub dwa cylindry działają wstecz, ponieważ bo w tedy ma lepszą wydajność. A ten 
drugi jest tutaj by wyjaśnił odcienie kolorów, których używają, są częścią tej struktury 
inżynierskiej, której nigdy nie zrozumiałeś, co my z wami zrobiliśmy. A samochód właśnie 
się przygotowuje, ale wszyscy muszą mówić, tym samym językiem, o tym samym 
samochodzie. W przeciwnym wypadku pójdziemy na pokaz i pokażemy rolls-royce, ale jedni 
będą mówić o mini i drudzy mówić o Fordzie. Teraz rozumiesz. Jest to, co nazywamy 
zbiorowym zrozumieniem. A kiedy nadejdzie, zacznie się etapami. Nie jest tak, że będzie 
nagle, wszystkie Baranki wszystko się zmieni, musimy przejść przez ten proces. Rządy muszą 
przejść przez inicjację zrozumienia, że nie ma więcej wojny, ustawiliśmy to tak. W 
najbliższych tygodniach zobaczysz Fundacja Keshe osiągnie strukturę Pokoju na świecie. Nie 
ujawniamy go, ponieważ wtedy widzielibyśmy więcej osób stwarzających problemy. Ale ta 
struktura Pokoju na świecie "Jednej Planety" jest już ustawiona, została podpisana, jest 
fizycznie podpisana, jest skończona. Właśnie teraz dostrajamy wszystko inne, 
funkcjonowanie "Jednej Planety, Jednego Narodu, Jednej Rasy", już się rozpoczęło. Kolejne 
sześć miesięcy, może mniej, zależy od tego, jak bardzo możemy to powstrzymać, aż wszyscy 
będą gotowi, aby dostać się na pokaz. Wtedy pokaz nadejdzie, pokażemy Duszę Człowieka, a 
wtedy zobaczymy przemianę. Nie jest dobrze zmuszać cię, jest dobrze dla ciebie byś karmił 
sam siebie. Wtedy karmisz to, co chcesz, a potem zrozumiesz wszyscy jemy z tego samego 
garnka, z tego samego talerza. Więc kiedy wyjaśniasz tę wizję, to właśnie widziałem, każdy z 
nas, ci z was ludzi wokół Fundacji, którzy szukali budowy fabryk, wciąż naciskamy, 
powiedziałem do Armena dziś rano, powiedziałem moja praca nie polega na budowaniu 
fabryk, moją pracą jest zmiana Duszy Ludzkości. Ale jeśli jest tutaj, by budować fabryki, 
ponieważ są to rzeczy do zrobienia, w porządku, musimy być zajęci, abyśmy byli zajęci, ale 
proces nie może się zatrzymać. Czytałem wczoraj, pisałem, kiedy proces się rozpoczął, do 
Caroline wczoraj, czytałem to na innych prywatnych naukach. W bardzo prosty sposób, na 
wiele sposobów. Tak się cieszę, że tu przyszedłem, by pracować z tak pięknym narodem i 
rządem, jakim jest naród chiński. Pokój przyjdzie, gdy Yin i yang i wiara, w kreację, i 
ibrahimzm połączą się, aby działać w równowadze w Iranie i Chinach. Skrajności taoizmu ze 
skrajnością religii w ibrahaizmie, pracując poprzez program kosmiczny statku kosmicznego 
przyniesie ludzkości równowagę. Przynieśliśmy tę wiedzę jedenaście lat temu do Iranu, a 
teraz balansujemy w Chinach. I jeśli spojrzysz na ustawienie CIBRIU, są Chiny i Iran. To jest 



by sprowadzić równowagę na początku, że reszta musi się zrównoważyć. Wiemy, co robimy. 
To tylko pokrycie cukrem, z nieco innym smakiem, że kiedy cukier nadejdzie, nie wszystko 
wyrzucasz i po prostu trzymasz się garnka z miodem, ale bo dzbanek z miodem będzie tu na 
zawsze ale człowiek musi zrozumieć, jakie błędy są popełniane i robione, i co należy zmienić. 
Moja praca, jak powiedziałem, jest dobrze zaplanowana i dobrze zaprojektowana i będzie 
przetłumaczona i wykorzystana, ponieważ nie jest to tylko jedna nauka z 259 lub 260, jest 
nauczaniem Totalności, gdzie nie ma liczb, ale i zabiera tak długo by przynieść edukację i by 
się nauczyć. Musisz zrozumieć coś bardzo prostego, że gdybyśmy byli, przynieślibyśmy tę 
technologię i tę wiedzę nawet 30 lat temu, ludzkość nie była gotowa, żeby wszyscy z niej 
skorzystali w ten sam sposób. Żeby nie było nierówności, to wszystko musi być równe, i 
sprawiliśmy, że przynieśliśmy wiedzę w tym, co nazywacie komunikacja internetowa, radio, 
telewizja tak jak ja mówię do ciebie na tej planecie, aby być w stanie dostarczyć, aby tym 
razem wszyscy otrzymają to samo. Nigdy nie zostawiliśmy człowieka samego, po prostu 
doprowadziliśmy człowieka do pozycji, w której kiedy wiadomość przychodzi, Totalność 
rozumie. Spójrz w głąb Amazonii, spójrz na Biały Dom. Wszyscy noszą telefon komórkowy 
wyprodukowany w Chinach. Czy to Apple bla bla lub cokolwiek innego. Ale teraz wszyscy 
otrzymują tę samą wiadomość i wszyscy mogą słuchać aplikacji i być oświeceni. Widzieliśmy 
to jak dr. Gatua podzielił się wiedzą ze stepami Afryki. I człowiek może stanąć przed kamerą 
i mówić, tak samo jak to robi prezydent Stanów Zjednoczonych. Jeden wyjaśnia, jak otrzymał 
wodę, i ten drugi wyjaśnia, jak tworzy ścianę, żeby woda nie przepłynęła. Zastanawiam się, 
który z nich jest bardziej inteligentny. Tak właśnie jest, nie moglibyśmy przynieść tej wiedzy 
i nauki, nawet dwa lata wcześniej, wszystko jest ustawione. Wszystko jest dobrze 
zaplanowane. A jeśli myślisz, że doszedłeś do tej wiedzy tak, jak jest częściowo zrobiliście, 
ponieważ znamy nawyk człowieka i zrobią to małpa widzi małpa robi, więc to jest łatwe. Ale 
kiedy zostaniesz mówcą i idziesz na statek kosmiczny i rozmawiasz z całą ludzką rasą, że 
Bóg przychodzi jest tutaj, jesteśmy tutaj ponieważ statek kosmiczny nigdy by nie zadziałał, i 
nadal byście się zabijali nawzajem jak króliki. Ale teraz, po raz pierwszy ludzkość jest tutaj 
by rozumieć, by zmienić Duszę Totalności. Nie można po prostu zmienić Duszy Człowieka 
bez tego wszystkiego? Jest problem, Słońce jest absolutnie, ma własną Duszę, co jest bardzo 
trudne do wzięcia, ale tym razem Dusza Człowieka weźmie Słońce. Ale każdy to rozumie. W 
ciągu pół godzinnej nauki zakończonej dzisiaj, że Dr Gatua zaczął nauczać w Kenii. 
Natychmiast. Częściowo część nauk, częściowo wyjaśniając podstawy. Bardzo szybko ludzie 
mają już dość ich przyjmowania, więc wzięliśmy wodę teraz, co jest dalej Dr Gatua? Czy 
możesz podlać naszą Duszę? Lub dr. Gatua, przejdzie do następnego kroku w nauczaniu 
Afrykanów, że to jest właśnie tym, dałem ci wodę, ale to jest właśnie to co robi, dlaczego 
czujesz się dobrze, ponieważ dotykam twojej Duszy a wtedy struktura staje się. To jest to, 
czego wielu ludzi nie rozumie i ciągle powtarzam: Nie rozumiesz, ponieważ prawdziwi ludzie 
nie zrozumieli, co z tobą zrobiliśmy. Lub wykorzystaliśmy twoje złe nawyki, aby to zrobić i 
naprawić. Wykorzystaliśmy chciwość człowieka, aby doprowadzić człowieka do punktu, że 
nic go nie zadowoli, zaakceptować chciwości, aby podnieść jego Duszę, a wtedy mamy go i 
dochodzimy do tego punktu. Całe bogactwo, które tworzy jeden człowiek, sto pięćdziesiąt 
miliardów trylionów najbogatszego człowieka na Ziemi i sto pięćdziesiąt milionów 
umierających z głodu. Nie przybyłem tutaj, aby budować fabryki, ale obecność potwierdzenia 
produktów i systemów MagGrav i innych rzeczy, było po to by pokazać że to działa, jest 
tutaj, używasz systemu MagGrav, używasz systemu pól, i w sposób, w jaki człowiek 
wprowadził innowacje, i wy wszyscy robicie nowe rzeczy aby bardziej potwierdzić proces o 
jakim mówię, tym bardziej przynosi rzeczywistość tego, że to prawda, jest czas na zmianę. 
Jakieś inne pytanie. (RC) Tak, mamy tu Thomasa, z podniesioną ręką w tej chwili tutaj, jeśli 
chcesz kontynuować, Thomas. (T) Dzięki Rick hello panie Keshe tu Thomas z Winnipeg 
Canada, jak się masz? (MK) Wciąż żywy. (T) To świetnie.. (MK) nieczytelne w fizyczności. 



nawet wy Kanadyjczycy próbowaliście mnie zabić przez 11 dni, wciąż wam wybaczamy. (T) 
Jest nam przykro w imieniu wszystkich nam za ten incydent. Dobrze, tak, oddziaływałem z 
polami Całe moje życie mam tylko 28 lat, a moja pierwsza wizja miała miejsce, gdy miałem 
12 lat i prawie umarłem w tamten weekend i widziałem wizję, że fizycznie widziałem 10 
minut przed, i Och, i co się teraz dzieje na tej planecie z tego, co mi pokazano że Ziemia 
będzie przechodzić pewne zmiany, i wspomniałeś o tym także w przeszłości i niedawno w 
nauce, naukowcy zmierzyli zmianę bieguna magnetycznego raczej szybciej niż zwykle, i 
zastanawiam się, czy te portale co planujesz pomogą zainicjować to przejście, do którego 
zmierza Ziemia? (MK) Nie całkiem, ta transformacja biegunów dzieje się przez cały czas 
przez miliony lat, i to nie pierwszy raz. Jeśli, jak powiedziałem, ci z was, którzy rozumieją 
geologię, naukowcy mogą dokopać się do warstw ziemi i mogą powiedzieć ci, kiedy bieguny 
się zmieniły. Zmiana polaryzacji niczego nie zmienia, ponieważ ciało człowieka składa się z 
warunków Plazmy. Po prostu przekształcamy się w nową, tą samą rzecz. W pewnym sensie, 
jeśli chcesz mieć na to odpowiedzieć, jest bardzo prosta. Słońce, które jest twórcą tej planety, 
zmienia swoją polaryzację co 11 1/2 lat. Czy widzimy zmianę człowieka? Ponieważ nie 
zapomnij Einstein wymyślił coś, co nazywa się zabawnymi rzeczami kiedy jeden atom 
zmienia się, drugi zmienia polaryzację, kiedy przenosisz z północnego na południowy, drugi 
zmienia się z południowy na północny. Więc na tak wiele sposobów, jesteśmy 
przyzwyczajeni do tej zmiany polaryzacji wymiaru naszego Stwórcy, którym jest Słońcem, 
które jest mocniejsze od nas, i od tej planety, więc zmiana polaryzacji niczego nie zmieni, 
ponieważ jesteśmy w warunku Plazmy, nie będziemy nowym stanem magnesu, że musimy się 
skręcić/obrócić. Każda struktura człowieka, kiedy polaryzacja Słońca zmienia się, zmienia się 
automatycznie. Nie jesteśmy tego świadomi, co 11 i pół roku, co 22 23 lata mamy pełny cykl 
z północnego na południowy południowy na północny. Ilu z nas się zmienia? Dlaczego 
miałaby być jakakolwiek różnica, gdy Ziemia się zmieni, będzie taka sama. Gdybyśmy byli 
magnesem o stałej materii, to tak, byśmy się otworzyli, i chodzili na naszej głowie, Ale 
niestety lub stety, jesteśmy byśmy się otworzyli, i chodzili na naszej głowie, Ale niestety lub 
stety, jesteśmy w plazmatycznym warunku struktury, więc gdy się odwraca to się odwraca, 
nic się nie stanie. Możemy poczuć odrobinę dyskomfortu w tym dniu, ale to staje się na 
przestrzeni tak wielu setek lat, że myślę, że nasi pra-pra-dziadowie, czyli pierwszy ruch i 
potem nasi pra-pra-wnukowie poczują ostateczną pozycję tego. Zawsze bądź realistyczny i 
rozum totalność, wtedy nie musisz zakładać lub słychać tych, którzy próbują tylko 
potwierdzić, coś czego tam nie ma. Czy jest to polaryzacja Ziemi, tak wszystko się zmienia, 
musi przez to przejść. Widzimy to w naszych reaktorach, wyjaśniłem to w książkach w 
publikacjach które publikujemy. Pierwszy raz stało się to z.... z pierwszym reaktorem, który 
zbudowaliśmy. Był niesamowity, był szokujący, nie mogłem go zrozumieć. Ta rzecz się 
zatrzymała, ani drgnęła. Pomyślałem, że spaliłem motor, że zrobiłem to jemu i zrobiłem 
wszystko i siedziałem tam "co ja takiego zrobiłem źle" i ta rzecz zaczęła tą samą rzecz. Tylko, 
że wcześniej poruszało się zgodnie ze wskazówkami zegara a teraz przeciwnie. Czemu? Co 
zmieniłem? Nic nie zmieniałem. I siły pola tego są tak olbrzymie, jeśli próbujesz je blokować. 
Nie możemy zablokować zmiany polaryzacji. Jeśli cofniecie się, w niektórych naukach 
znajdziecie.... pokazałem. Pierwszy metalowy reaktor który zbudowaliśmy w Belgi, uszkadza 
trzpień, z powodu siły sił pól magnetycznych. Musiałem wyprostować go i ponownie to się 
stało. I aby potwierdzić, że siły pól magnetycznych są tak silne, że ta kulka, która ważyła 
około 1kg, mniej więcej, i stała nieruchomo, przekręciła się na swoim trzpieniu. Ponieważ, 
jako że nie możemy zrobić, ale kulka była w stanie materii, musiała przejść przez zmianę. Ale 
ciało człowieka jest w stanie plazmy, teraz to wiemy, więc wszystko czym to jest to to że się 
zmieni. I co z tego? Ale czasami ta zmiana przyciąga i reaguje z innymi istotami, które są w 
stanie materialnym we Wszechświecie. Czy ta zmiana polaryzacji przyciągnęłaby nowe 
meteoryty, w kierunku Ziemi? Ponieważ teraz, jest to nieznacznie inna siła, nie jest to zawsze 



ta sama siła. Lub czy zobaczymy nieznacznie inny kolor nieba? Z powodu zmiany 
polaryzacji? Teraz pola kręcą się. Jeśli macie reaktory i niektórzy z was jeśli odpalą 
dynamiczne, dwu-rdzeniowe reaktory zobaczycie to bardzo wyraźnie we wszystkich 
eksperymentach i wtedy jest to bardzo jasne. Ale operujemy w stanie materii. W 
plazmatycznym warunku zwłaszcza to co widzieliśmy z Austrią, rotację płynu. Jeśli 
wytworzą drugi, jak powiedziałem ostatnim razem przepływ magnetyczny w plazmatycznym 
warunku, zobaczycie, że woda zmieni kierunek swojego obrotu/rotacji. Z powodu sił pól na 
centralną plazmę, albo na Duszę kulki. Czy zmieni to coś w strukturze wody? Nie. Jest to 
tylko że siły pola się przekonwertują. Ale czy dotkną one Duszy Człowieka? Na pewne 
sposoby tak się dzieje. - Byłem bardziej, zastanawiałem się nad przypadkiem tych zmian, 
które pan wspomniał, które nadchodzą w najbliższej przyszłości i tym całym faktem, że jedna 
poprzedza kolejną i (MK) To jest przypadkowe, ale były tam. Jesteśmy spóźnieni z 
transformacją zmiany polaryzacji planety o około kilkaset lat. Powinno się to wydarzyć jakiś 
czas temu zgodnie z cyklem i czy zmiana polaryzacji przyciąga, tworzy nowe warunki aby 
przyciągać nowe struktury i widzimy zwiększoną aktywność meteorytów i asteroid w 
kierunku Ziemi lub w zasadzie przesuwa je z dala od uderzenie w nas? To ma wpływ, to 
działa i jest częścią tego. Ponieważ musicie zdać sobie sprawę, że gdy Słońce zmienia 
polaryzację cała struktura wewnątrz Układu Słonecznego się zmienia. Więc, nie obserwujemy 
znacznej różnicy. Ale kiedy Ziemia zmienia swoją polaryzację, wpływa to na interakcję pól z 
innymi bytami które są mniejsze od niej w jej środowisku, w stanie materii przez które się 
odbija. Ponieważ, Ziemia ma dwie kombinacje, magnetyczno-grawitacyjne plazmy rdzenia 
centralnego i inercja stanu materii. I jeśli wymiar stanu materii zmiany w punkcie zmiany 
centralnego rdzenia, pasuje do innej istoty, jest jak magnes, interreaguje z nią. Dosłownie 
staje się jak wirus. Dostraja się i nadchodzi i jest wiele badań wykonanych przez naukowców, 
które na wiele sposobów nie są uzasadnione, częścią z nich jest to, że widzimy, w zasadzie 
czas i przypadkowość zmiany polaryzacji w pewnych aktywnościach na tej planecie, w 
odniesieniu do interakcji z resztą, tego co nazywamy, Układem Słonecznym. - Jest także 
kolejny ustawienie, przez które przechodziliśmy niedawno, na skalę kosmosu, którym było 
ustawienie się galaktyk w grudniu 2012, 21go i teraz są narodziny tego nowego sposobu 
życia, z powodu także tego o czym pan uczy, i po prostu zastanawiam się czy to także jest 
przypadek? (MK) Nie wiem, zapytam. Ale co jest ważne to to, że jeśli otworzysz swoją 
wiedzę i zrozumiesz, że gdy polaryzacja Słońca się zmienia, polaryzacja Galaktyki także się 
zmienia. Widzimy to. W nadchodzącym czasie, gdy kosmolodzy staną się bardziej 
zorientowaniu, zobaczą. To jest ta sama struktura i ta struktura i ta struktura czasami tworzy 
warunki, które nie ma tam i je tworzy, ale czasami widzimy zmiany i kierunki w całości 
struktury Wszechświata. I dzieje się tak z powodu struktury i warunku polaryzacji innych 
Wszechświatów, które są na tej planecie. Więc, inne Wszechświaty zmieniają się, i gdy 
zmieniają polaryzację, wpływają na nas, jako że jesteśmy w tym Wszechświecie. Nie ma 
znaczenia ile trylionów gwiazd się w nim znajduje. Nasz Wszechświat w całym Unicosie, jest 
drobinką kurzu, /Mimo tego, że uważamy go za taki duży. Kiedy człowiek stanie się 
dokształcony w wymiarze i sile Duszy, wtedy staje się częścią Unicosu. Możesz podróżować 
po całej szerokości Wszechświatów. Z czasem, człowiek osiągnie to, niektórzy już to 
osiągnęli w przeszłości. To nie jest tak, że tylko dlatego, że jest to teraz - zawsze było. Ci 
którzy są oświeceni na głębię wiedzy Kreacji, nie musieli mieć stopnia naukowego jako 
profesor czy lekarz. I niestety we Wszechświecie, gdzie macie Duszę Człowieka, nie ma 
certyfikacji. - Dziękuję panie Keshe. (MK) Nie ma za co. Jeszcze jakieś, czy kończymy na 
dzisiaj? W zasadzie, czy możemy zapytać Dr. Klaus'a czy udało mu się.... (KP) Tak, jestem. -
---------- Przerwa w tłumaczeniu do 2:38:15 --------- Ale głownie chciałem, pokazać, że jest to 
instrument, jak narzędzie do pracy, zwłaszcza kiedy tworzycie je, bliższe poznawanie procesu 
nano i pól. I używamy ich jako narzędzia edukacyjnego, to są piękne narzędzia edukacyjne, 



aby pracować z polami. I jak, jak... (MK) Czy mogę zadać ci pytanie, Dr Klaus? (KP) Tak. 
(MK) Odpal tą maszynę, która robiła ten hałas - tą maszynkę do hałasów. (KP) Czy możesz ją 
włączyć ponownie, proszę? Więc, 3......2......1....... (MK) Spróbuj użyć tego urządzenia, wokół 
twojego mikrofonu i zobacz czy możesz zagłuszać hałas. Ostrożnie, abyś nie dotknął swojego 
serca. Powieś go gdzieś. Ok, czy możemy zobaczyć czy możesz zagłuszyć go? Nie, włącz 
hałas. Stałeś się biały, straciliśmy cię. (KP) Tak ciągle jest włączony, nic nie zmieniliśmy. 
(MK) Czy możesz zabrać ten mikrofon i odłożyć dyski i wyłączyć maszynę wyłącz tą 
maszynę do robienia hałasu. (KP) Maszyna jest wyłączona. (MK) Więc, gdzie teraz podział 
się obraz. (RC) Już powrócił. (KP) Aaaa. powodem jest przełącznik elektroniczny, który 
przełącza między tym projektorem i kamerą i ten elektroniczny przełącznik, wydaje się że 
został aktywowany poprzez pola, w jakiś sposób. (MK) Tak, to właśnie staram się powiedzieć 
tobie, pokazać tobie. Odpal go ponownie, zrób to jeszcze raz. Zobaczmy czy się powtórzy. 
Odłóż kamerę....daj mikrofon na to samo miejsce, ponownie. Powtórz ten sam proces, nauka 
musi być powtarzalna i wtedy zobaczymy czym to jest. Miałeś dwa dyski, ok, teraz czy 
możemy mieć ten hałas włączony? (KP) Czy możesz ją proszę włączyć. (MK) Teraz, możecie 
zrozumieć jak... Czy możesz ją znowu wyłączyć? (KP) Ok, wyłącz proszę. (MK) Chcę coś 
pokazać, chcę coś wyjaśnić. Już wrócili. Więc, trzymaj tam mikrofon. nie dotykaj, nie 
dotykaj, odłóż. Więc, teraz spróbuj zobaczyć czy trzymając te dyski z daleka od mikrofonu, 
czy ciągle jest ta sama luka? Widzicie, to jest żywa nauka, gdzie są twoje dwa dyski? (KP) 
Tutaj są dwa dyski. (MK) Ok, trzymaj je tak daleko jak możesz, w swoich rękach, ale niech 
mikrofon będzie w centru,. Przybliż się do mikrofonu, podejdź do przodu do mikrofonu i 
trzymaj ja... otwórz dłonie, ale mikrofon niech będzie w środku i jeśli spojrzysz na to jest to 
interakcja pomiędzy nimi dwoma. Rozstaw ramiona na zewnątrz, tak daleko jak możesz, 
jakbyś latał. Ok, to co chcę żebyś zrobił to włącz ten system i zbliżaj ręce razem, żeby 
zobaczyć czy w którymś punkcie możesz włączyć spowrotem obraz. (KP)Tak? (MK) Nie, 
zacznijcie z hałasem najpierw. Czy hałas jest w tel? (KP) Tak. (MK) Ok, przybliż je, przybliż 
je, bliżej. Teraz widzisz. OK, cofnij się, rozszerz ręce, nic nie rób tylko rozstaw ręce. Wyłącz 
maszynę która robi hałas. Czy możesz pokazać, czy możesz się cofnąć? (KP) Zmienić to 
manualnie? (MK) Tak, zmień to manualnie. Ok, widzimy biały cień na nim. Połóż te dwa 
dyski daleko z dala po drugiej stronie twojego laboratorium. Nie tutaj, nigdzie blisko tego. 
Ok, nie ma problemu, do jutra. (KP) Ok, jesteśmy gotowi. (MK) Teraz, włączcie tą maszynkę 
do robienia hałasu i zobaczcie czy utracimy ten obraz po raz kolejny. (KP) Czy możesz go 
proszę włączyć? Czy straciliśmy? (MK) Ten system który macie, nie ma nic wspólnego z 
tymi dwoma dyskami, które miałeś. Maszyna którą macie, jest tym co jest znane jako 
"zagłuszacz częstotliwości". Plazmatyczny zagłuszacz częstotliwości. Ale, w tym samym 
czasie ciągle słyszysz komendy, ciągle słyszysz głos, ale wyłączasz na danej częstotliwości, 
odpowiednie rzeczy. To jest koniec działań wojennych. To jest jak... tak jak mówiłem: 
zamieniamy samoloty w metalowe ptaki i nietoperze z samolotów transportowych. To jest to 
co jest początkiem zmiany w nauce. To nie interferencja, to tylko sprawa transferu plazmy. 
Ale, możecie użyć tej samej rzeczy aby nakarmić człowieka. Tutaj słyszymy hałas, w 
procesie gdy podążysz dalej, to dlatego jeśli pamiętasz, 3-4 tygodnie temu, przed świętami 
powiedziałem tobie: "cofnąłeś się wstecz do stanu materii, zamiast iść do przodu ze stanem 
plazmy. To jest właśnie gdzie musimy być. I w tym procesie, jest to bardzo łatwa 
demonstracja. Jak łatwo możesz odbierać rozkazy. Ale jak łatwo możesz pokazać, że możesz 
transferować energie poprzez swoje rdzenie, że czujesz się pełny, nie czujesz raka. Jak daleko 
od ciebie znajduje się ten rdzeń który opalacie? (KP) Około 6 metrów. (MK) Czy jest 
mobilny? Czy możesz go przesunąć o 20 metrów i zobaczyć czy dalej ma to samo działanie? 
(KP) Nie, definitywnie nie. Możemy zrobić żeby był mobilny, ale na pewno nie teraz. (MK) 
Ok, więc co jest interesujące jest to, że widzicie to jest częścią technologi kosmicznej, która 
teraz może być fizycznie pokazana. Reaktory bez motorów są używane od długiego czasu i 



wtedy możecie zobaczyć transfer energii. To co ładujesz do tych rdzeni, sekwencja tego co 
ładujesz do nich, wyłączy elektronikę. Żadne pociski nie mogą być odpalone. Teraz 
rozumiecie, to nie jest elektroniczne zagłuszanie, to jest interakcja plazmy. Gdyby to było 
elektroniczne zagłuszanie, w pewnej długości, najprawdopodobniej nie bylibyśmy w stanie 
cię słyszeć i wszystko inne razem z tym. I w ten sposób, to jest piękny czas i sposób w jaki to 
pokazałeś. I to co pokazałeś nam z dwoma dyskami, możesz ingerować nimi, ale do pewnej 
długości, ale muszą być wokół komputera, a nie mikrofonu, tak, że możesz zablokować chip, 
dla którego znajduje dopasowanie. To jest, to co mówiliśmy, początek końca sprzętów 
wojennych. Możesz, dosłownie zablokować cokolwiek poprzez plazmę, nie że zablokować, 
ale wprowadzić w balans. To jest początek rozbrojenia, w stanie materii. I jest wspaniale to 
zobaczyć, pokazać to w prezentacji na żywo ponieważ widziałem to wielokrotnie wcześniej. 
I.... gratulacje, wróciliście tam gdzie zaczęliście. Musicie być obserwatorami tego co widzicie 
i co będzie ciekawe, to stworzenie warunku bardzo podobnie do, cofnij się do tego gdy kiedyś 
produkowaliście GANSy, w słonej wodzie. I zobaczcie jak, z tym ingerowaniem w polach, 
możecie przetransferować energię, jeśli włożycie na przykład pomarańczę do waszych 
GANSów, lub systemów dynamicznych po drugiej stronie, możecie wyczuć smak w 
komputerze, tam gdzie właśnie on się znajduje. To jest częścią technologii kosmicznej, 
transferu Energi, żywności i wszystkiego innego. (KP) Więc, to było by idealne dla 
specyficznej marki komputerów, zamiast używania pomarańczy, inne rzeczy. (MK) Hehe, tak 
ale w pewien sposób jest częścią technologii kosmicznej. Komunikacja w czasie zerowym jest 
częścią tego, dlatego powiedziałem wam parę tygodni temu, że musimy się cofnąć do, 
reaktorów bez motorków. I jeśli cofniecie się... Jest jeden kluczowy element we wszystkich 
testach, co celowo trzymałem z dala od pracy i nauczań. Ponieważ, ludzkość nie jest na to 
gotowa, ale z drugiej strony rozwijamy to, aby było pokazane tutaj. Jest cel i czas. W pewien 
sposób, jeśli... masz obok siebie słoik z jakąkolwiek wodą która jest w nim. Jeśli umieścisz 
ciekłą plazmę w swoich dynamicznych systemach po drugie stronie, skąd pochodzi hałas i 
powinieneś być w stanie wyczuć smak pomarańczy w tym zbiorniku. I to potwierdzi 
transformację Energi jedzenia. Zrobiłem to wiele razy, teraz jest to ciekawe jak jest to 
pokazane I może jest to, tym co nazywam, potwierdzeniem poprawności wykrywania 
każdego systemu. Możesz zablokować, że nie będzie widzimy, możesz wyłączyć ich 
elektronikę. Jeśli będzie kontynuował z nim w danej sile, będzie to nieodwracalne. Ponieważ, 
co robisz.... zmieniasz linię wizji obserwacji kamery, poprzez swój system, ale już nie tak 
bardzo w przypadku twojej elektroniki i komputerów. Doskonale to rozumiemy, nie chcę iść 
w to co nazywam... w kosmosie używamy tego aby widzieć co jest przed nami, ponieważ nie 
ma okiem i przyniesie nam on wiele informacji. W pewien sposób, jak to nazywamy u 
zwierząt, nazywamy to sonarem, to jest plazmatyczny sonar w głębi kosmosu, gdy 
podróżujesz z największymi prędkościami, zwraca ci informacje tak tylko szybko jak idą. To 
jest to co nazywamy sonarem, w kosmosie ponad prędkość światła. Więc, możesz zobaczyć 
co jest przed tobą, nie blokujesz go,ale otrzymujesz sygnał z powrotem. Z powodu swoich 
grawitacyjnych pól, jako plazma, przyciągnie go spowrotem gdy się porusza. Nie 
potrzebujecie reflektorów, jak to jest obecnie z radarami. Reflektor/odbijacz siły, jest 
dyktowany poprzez grawitacyjną siłę pola fali którą wysłałeś. Kiedy osiąga pewną siłę to 
wraca. 100 tysięcy lat świetlnych od, 50 tysięcy lat świetlnych z dala. 100 milionów 
kilometrów przed tobą, ponieważ pole plazmy podróżuje przez głębie w sile całego 
Wszechświata. Więc, to jest jeden z pierwszych razów, gdy to pokazujesz i możemy to 
wytłumaczyć. Więc, w tej chwili, gdy obecne radary chcą wykryć samolot, musisz mieć.... 
obiekt który może odbić sygnał radaru, że wiesz gdzie się znajduje. Z technologią plazmy i 
poprzez kontrolę Mag-grav i jak to się nazywa, magnetycznych i grawitacyjnych. Jako, że 
teraz idziecie w tym kierunku, możecie zadecydować jak daleko... dlatego zapytałem się 
ciebie czy możesz je oddalić, wtedy widzisz, że możesz kontrolować ich głębię. Lub, możesz 



dostroić to, że możesz umieścić komputer lub kamerę w zasięgu lub poza zasięgiem. W 
Austrii, osiągacie wiele przełomów w wiedzy, ale nie widzicie tego bo szukacie czegoś 
innego, ale nie widzicie co zostało rozwinięte, ale to właśnie dlatego popycham was w tym 
kierunku, ponieważ wiem dokąd chcę to zaprowadzić. Jeśli ja to robię, jestem magikiem, 
teraz pokazałeś to naukowo i to działa i jest tam. Bardzo dziękuję za twoją pracę i twojemu 
zespołowi. Ale postarajcie się przynieść, te dwa dyski które miałeś, spowrotem tam gdzie jest 
system. Nie będziemy cię widzieć, ale co będzie ciekawe do zobaczenia, jeśli weźmiesz te 
dwa dyski i umieścisz wokół rdzenia, który robi hałas i zobaczcie czy dalej dostaniecie efekt 
blokady ekranu. Spróbuj ustawić je w kierunku tak, że możesz zablokować jakikolwiek, 
zakryć jakikolwiek sygnał w stronę komputera i kamery. Czy rozumiesz? (KP) Tak. (MK) Idź 
i weź dwa dyski i zakryj nimi reaktor. (KP) Chcesz abyśmy zrobili to na żywo? (MK) Tak, 
czemu nie, oczywiście. To jest test na żywo, jesteśmy Poszukiwaczami Wiedzy. Powiedz nam 
kiedy włączysz system i zobacz czy możesz zasłonić je materiałem absorbującym, który masz 
i jeśli możesz sprawić aby sygnał powrócił. Powiedz nam kiedy zaczniesz, czy jesteś gotowy? 
(KP) Nie.... (MK) Dr Klaus ma jedno z najpiękniejszych laboratoriów. Co się stało, straciłeś 
swoje dyski? (KP) Nie, nie pamiętałem gdzie je położyłem. (MK) Ok, idź i zakryj rdzeń, 
będziemy słuchać, jeśli nie widać. (KP) Nie, czekaj, wyłącz go. Za późno, jeszcze chwila, 
zaczniemy od nowa. (MK) Widzimy.... widzimy twój cień, na różne sposoby gdy to osiągasz. 
Idź tam i zacznij i zobaczymy. Ale postaraj się blokować, w pewnym sensie pola plazmy z 
systemu. (KP) Ok. (MK) Musisz ustanowić czy jest to częstotliwość materii czy plazmy lub 
pola plazmy, które zatrzymują pola. Zacznijcie gdy tylko jesteście gotowi. (KP) Czy mnie 
słychać? (MK) Tak. (KP) Ok zakryję je i odpalimy reaktor. Ohhh. (MK) Obróć je, nie ma 
znaczenia, obróć je i zobaczmy... (KP) Ok, zobaczmy... mamy.... (MK) Widzimy tylko biały 
ekran i jest dźwięk. (KP) Ok, zaczniemy jeszcze raz, pozwól tylko że obrócę mikrofon. (MK) 
To jest żywe laboratorium, prosto z centrum kosmicznego Fundacji Keshe. (KP) Teraz mamy 
o jednego badacza mniej, hahaha. (MK) Kontynuuj. (KP) Kontynuuj. Ok, teraz włączamy. 
(MK) Czy możesz poruszać nim dookoła reaktora, aby zobaczyć czy możesz odzyskać obraz. 
Lub czy przełączenie następuje wewnątrz systemu, musicie włączyć go spowrotem? (KP) Już 
jest włączone. O tak, jest wyłączone. (MK) Mamy tylko biały obraz. Ok, dziękuję bardzo 
więc chcesz dwa, chcesz 1000 euro za twoje dwa dyski? Ile macie dysków? W ciągu 3-4 
miesięcy będą 3 pary, co oznacza 6 dysków gotowych i następny rzut będzie gotowy w ciągu 
3-4 miesięcy. (MK) Więc, te dyski są unikatowe. Możesz chce je umieścić na aukcji, kto da ci 
najwyższą kwotę ponad tysiąc, są jego? Pobawmy się w amerykańską aukcję. Nie ma 
znaczenia, są dostępne, więc ale... Dziękuję bardzo, jest to bardzo interesujące co pokazałeś. 
Chcę tylko pokazać twoje pola... jak to nazywacie, znowu nas zablokowało. Wyłączcie tą 
maszynę. Ok, czy chcesz nam pokazać wasz system pól plazmy, który sprzedaje się tak 
dobrze i jesteście z niego zadowoleni? Czy możesz go nam pokazać? (KP) Masz na myśli 
Jednostkę Pól Plazmy? (MK) Tak. (KP) Tak, tych przenośnych nie mamy tutaj żadnej bo 
dostarczyliśmy wszystko 2 dni temu, ale duża jednostka, która ma te same reaktory jest mniej 
więcej, używamy jej także do eksperymentów tutaj, więc czy ją widać? (MK) Tak. (KP) To 
jest mniej, więcej ten system, co jest bardzo ważne to to, że reaktory są takie same jak w 
jednostce przenośnej i te reaktory są także tymi, które będą dostarczone do... na ten projekt, 
który zaczął się w grupie niemiecko-języcznej na tri-podach. Ponieważ, te reaktory są wersją 
przenośną na tri-podach. (MK) Potrzebujemy twojego mikrofonu. (KP) Więc, właśnie 
powiedziałem, że reaktory jednostki przenośnej, i tej jednostki pól, są dokładnie takie same. 
Jest jedna, nie do końca, głównie takie same. Jest jedna różnica, mamy kontroler tutaj na tym 
dużym systemie, którym możemy kontrolować każdy pojedynczy reaktor a w systemie 
mobilnym jest jeden kontroler dla wszystkich reaktorów. I wbudowany w środku jest 
konwerter plazmy i jest tutaj możliwość zwiększania i zmniejszania, mniej więcej, pól 
grawitacyjnych formacji gwiazdy, aby pozwolić systemowi na nadbudowanie pól 



magnetycznych, które potem mogą być dostarczone i które my możemy połączyć także 
poprzez aminokwas w środku, z organizmem naszego ciała lub zwierzęcia które jest w środku 
pól. Do tej pory dostarczyliśmy już jakieś systemy i mamy piękne informacje zwrotne. (MK) 
Czy tworzymy testymoniale, gdy prosimy o te informacje zwrotne? (KP) Tak, tak, to już się 
zaczęło, są już od kiedy to zaczęliśmy, wyszło 5 systemów i produkujemy już kolejną partię a 
także systemy które były dostarczone, które były zakupione poprzez sklep, one są, większość 
z ludzi mówią nam, że będą składać nam relacje, ale co zorganizowała społeczność 
niemiecko-języczna jako projekt, Fundacji Keshe obszaru niemiecko-języcznego jest to, że 
ludzie otwierają swoje domy, swoje pokoje i pozwalają innym wchodzić do tych pokojów za 
darmo, aby byli w polach i w związku z tym przygotowali formularze, już przygotowali mapę 
jednostek i wszyscy ludzie są w bardzo bliskiej komunikacji, co oznacza pierwszy punkt w 
którym się to zaczęło, mamy już dom w którym ludzie stoją w kolejce i muszą organizować 
listę, kiedy, kto będzie siedział, pomiędzy tymi skompresowanymi polami. Informacja 
zwrotna z systemu była taka, że gdy tylko znajdziesz się w środku, czujesz coś, czujesz 
mrowienie, jakby mrówki pod skórą. Ludzie czują wiatr pomiędzy reaktorami, niektórzy 
ludzie mówili że widzą pola wokoło kulek. Inni mówili, że po około 8-10min, czasami dłużej, 
pewne części ciała zaczęły reagować. Te osoby już znały swoje słabości, co pokazuje nam, że 
proces balansowania jest bardzo szybki w środku tych skompresowanych pól. I wszystkie te 
formularze, będą wypełniane w następnych miesiącach będziemy je zbierać i to co robimy 
tutaj, jak tylko możemy, oddajemy co 4-tą lub co 5-tą jednostkę za darmo, na cele tego 
projektu, tylko na ten projekt. Ponieważ, otrzymaliśmy, nie wiem ile maili, że ktoś chciałby 
mieć darmową jednostkę, w tym kraju, w tamtym kraju i wszędzie. Nie jesteśmy w stanie 
zrobić to tak szybko, musimy zacząć od tego projektu, teraz, w tej sferze ponieważ nie 
możemy dostarczyć więcej tych jednostek za darmo. Ale dostarczanie za darmo, także nas 
wyzwala, ponieważ jak tylko podążamy ścieżką dawania za darmo, i dawaniu ludzkości za 
darmo, wiele barier po prostu pęknie i wiele drzwi się otwiera. I dostaliśmy z nikąd także 
dotacje. Zwłaszcza na ten projekt, a więc jesteśmy w stanie przyspieszyć także produkcję tych 
jednostek i na tym etapie chciałbym podziękować wszystkim tym którzy wspierają ten projekt 
i jest to piękne że ludzie po prostu z nikąd wpłacają donacje, aby wspierać sieć, która ciągle 
rośnie i te maszyny, te pola, te skompresowane pola, łączą się ze sobą, co oznacza, że 
stworzymy piękne pole, zaczynające się tutaj w niemiecko-języcznym obszarze, na 
przestrzeni Niemiec, Szwajcarii, Austrii i oczywiście planem jest żeby to rozszerzyć. I im 
więcej otrzymamy wsparcia, tym łatwiej i szybciej możemy budować. (MK) Myślę, że 
donacje które otrzymujecie, ludzie płacą za darmowe jednostki które rozdajecie, więc można 
na to spojrzeć w ten sposób. Ale co jest interesujące to... czy potrzebujecie lub czy 
testowaliście ustawienie dwóch osób w tym samym systemie. Jak czuła by się ta dwójka? Czy 
czuliby się dokładnie tak samo lub jeśli przestawiłbyś ich w różne pozycje, wiesz, jeden 
siedzący bliżej jednej strony, a drugi po drugiej stronie, czy ich doświadczenia będą inne? 
(KP) Mamy pewne doświadczenia które mamy ze spotkania, gdzie w jakimś miejscu 
fizycznie spotkali się Poszukiwacze Wiedzy i byli wewnątrz systemu, niektórzy z nich byli 
poza systemem, ale dokładnie tak jak opisujesz, to nie. Nie mam obecnie żadnych informacji 
zwrotnych na ten temat. (MK) Ok, dziękuję bardzo. Nie ma nic więcej do pokazania? Ten 
system, jego koszt, czy to jest 4999... (KP) Ten kosztuje 4900 euro, wersja przenośna, 
'Serfowanie na sofie', przenośna jednostka pól, 1800 euro. (MK) Ok. Więc, jak powiedziałem, 
tak samo jest z procesem innych produktów, z laboratoriów w Austrii. To płaci za więcej 
badań i to co nazywamy wydatkami związanymi z prowadzeniem tych centrów badawczych. 
Wielu ludzi musi zrozumieć, że Fundacja pracuje i jest niezależna. Gdybyśmy wyszli z tym i 
sprzedawali technologię rządem, wtedy moglibyśmy dostać za to dużo pieniędzy, ale 
stracilibyśmy kontrolę na wolnością wiedzy. Tak samo jest z jak powiedziałem z Ghaną, z 
PPUs i są ludzie z zewnątrz którzy rozumieją produkcję dóbr, jak KF w Austrii, Włoszech i 



Accra lub Arizona, wszystko jest gwarantowane i bazuje na pracy KF i sami zaczynamy 
certyfikować siebie. W przeszłości mieliśmy systemy, o których ludzie mówili, że nie działały 
lub nie dostali tego co chcieli, ale rozumiemy, że wszystko działa. Po prostu nie widzimy na 
tym poziomie i nie rozumiemy skąd pochodzą oszczędności. Bardzo dziwnie, niedawno, 
odpalanie Magrawów w jednym z głównych krajów na świecie, była skarga, że system nie 
działa ale niestety za każdym razem gdy odpalali system, centralna stacja, jej transformatory 
eksplodowały. I było to bardzo przypadkowe, że nasze systemy, bez kaskadowania, 
powodowały zwarcia transformatorów w pod-stacjach. I centralna stacja nie informowała o 
tym. Dlaczego? Ale wiedzieliśmy za każdym razem, że gdy go włączaliśmy, mieli zwarcie i 
było to oczywiste, że jesteśmy częścią tego. Niektóre systemy działają, musimy się 
dowiedzieć jak wyciągnąć z nich korzyści. Kaskadujące systemy są bardzo podobne do tego 
co widzieliście na kadrze. System musi karmić drugi i to odzyskać. My rozumiemy więcej i 
na tyle sposobów odkrywamy więcej i w nadchodzącym czasie w bardzo niedalekiej 
przyszłości, kwestia paru miesięcy, zobaczycie prawdziwe, nie-zmotoryzowane systemy, 
które mogą nawet dostroić do każdej potrzeby którą masz. Głód - ten system i możemy 
zmienić i transferować go aby stał się lekarstwem i ten sam system możemy zmienić gdy 
chcemy produkować materiały. I to jest fantastyczne, jesteście dokładnie tam gdzie chciałem, 
żebyście byli, ale musicie pociągnąć to trochę dalej, Dr. Klaus. To jest początkiem właściwej 
drogi, ponieważ, następnym krokiem dla was, w rozwoju, musi być by pozbyć się tego 
zielonego kawałka, który wystaje na końcu waszych reaktorów. Myślę, że powinniście być w 
stanie to zrobić, już to osiągnęliście, teraz musicie znaleźć sposób, tak żeby tego zielonego 
kabla już tam nie było. Myślę, że to jest następny krok w waszym poszerzaniu wiedzy, 
bezprzewodowy transfer energii do waszych systemów. Już prawie tam jesteście, już to wiele 
z tego osiągnęliście. Teraz wiem, że z waszym zespołem co musicie zrobić jest to, że gdy 
rozwijacie bezprzewodowe nano-powlekanie i bezprzewodowy transfer energii. Wiem, że na 
biurku masz system, widziałem go, ale... pokazałeś go w ostatniej prezentacji, ale 
obserwowałem rzeczy z kamery, ale widzę... nie widziałem co tam było. Ale następnym 
krokiem dla was musi być, usunięcie tych niebiesko-białych Lini kabli. Myślę, że macie 
system, wiecie dokładnie gdzie to zastosować i bezprzewodowy transfer energii do tych kulek 
sprowadzi was jeden krok bliżej, do wielu różnych osiągnięć. Ale, powiedzmy to w ten 
sposób, możecie zrobić coś bardzo prostego. Wiesz, jak tłumaczyłeś jak powlekaliście kable 
nano, z odległości. Mówiłeś, że to zostało osiągnięte, tak? (KP) Tak. (MK) Teraz musicie 
użyć tego kabla, poprzez powieszenie go, bez podłączania aby otrzymać tą energię, po nano-
powlekaniu. Wtedy nie potrzebujecie przedłużenia kabla, transmisji. Rozumiesz dokładnie o 
czym mówię. I już osiągnęliście to, to jest fantastyczne, ale następnym krokiem jest pozbycie 
się tych kabli. I już tam jesteście. Miałeś dwa dyski w swoich dłoniach, jeśli możecie 
przetłumaczyć tą konwersję aby ekstrahować energię z dysków, wtedy osiągnięcie cel. Czy 
mówię jasno? (KP) Już nad tym pracujemy, tak. (MK) To jest piękne, dziękuję bardzo i jak 
mówiliśmy, systemy są gotowe. Jeśli możecie zamówić je i podarować, lub umieścić w 
domach, do których ludzie mogą przyjść by ich użyć i zobaczyć różnicę. Jak zawsze 
mawialiśmy, oddaj komuś pierwszą jednostkę, tak, że jednostki idą do domów. Jeśli możesz 
sobie pozwolić i jesteś we Włoszech lub Hiszpanii lub gdziekolwiek indziej i zacznijcie 
umieszczać te jednostki w miejscach gdzie ludzie mogą zobaczyć różnice. Może znajdą pokój 
w Duszy i wtedy możemy ruszyć i wtedy kup drugą jednostkę dla siebie tak, że ludzie mogą 
przychodzić. Separacja pochodzi z umieszczania jej w pozycjach, że inni mogą czerpać z tego 
korzyści, a nie że kupuję ją i trzymam w domu i kiedy potrzebuję to w nią siadam. Wtedy 
korzyść jest bardzo ograniczona. Dziękuję bardzo Dr Klaus, czy coś jeszcze chcesz nam 
dzisiaj powiedzieć, o tym co sprzedajecie? (KP) Nie, nie dzisiaj. Następnym razem, dziękuję i 
nie ma za co. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do 
współpracy kfssiedupl@gmail.com 


