
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
25min 25sek. Więc to oznacza, że wszyscy jesteśmy gotowi na następny krok, wszyscy 
jesteśmy gotowi na następną pozycję i stan w nauczaniu. Wnieśliśmy wiedzę do pozycji, w 
której produkujemy GANSy, z GANSów, produkujemy energie. I umieściliśmy te GANSy w 
pojemnikach i zmieniamy położenie pojemników przenosimy je jako wkład w łatach i 
wszystkim innym. Co... Jak powiedziałem, będę wpływać na sytuację Iranu z amerykańskim 
rządem bardzo mocno. A dzisiaj jest tego początek, dzielenie się wiedzą, że zmieni to bieg 
ludzkości na tak wiele sposobów. Ponieważ zmiana musi nastąpić poprzez naukę. Zmiana 
musi nastąpić poprzez zastosowanie nauki. Nie poprzez walkę, nie poprzez dyskusje, nie 
poprzez co nazywam różnymi aspektami pracy, co oznacza, musimy zdać sobie sprawę ze 
zrozumienia wiedzy w całości. Musimy zdać sobie sprawę, co ta nowa wiedza nam przyniesie 
i do jakiego stopnia. Jest bardzo trudno powiedzieć, "tak mówiłem", lub "udało mi się to 
zrobić". Ale co jest ważne dla nas wszystkich, jest zrozumienie nowej wiedzy bardzo szybko. 
O czym zamierzam mówić, ponieważ podzieliłem się tą wiedzą z jednym z wiodących 
poszukiwaczy wiedzy i zawsze mówiłem, kiedy dzielę się, dzielę się z totalnością, ale musisz 
to zrozumieć. Wzięliśmy materię, zrobiliśmy GANSy i nano-powłokę i umieściliśmy to w 
pojemniku, poprzez to zrobiliśmy w technologii kosmicznej KF, że mogliśmy zobaczyć 
Plazmy, a niektórzy mogli zobaczyć pola. Jak zawsze mówię, jeśli patrzysz na kulę ziemską, 
nie ma silników odrzutowych, nie ma skrzydeł. Nie ma nikogo, kto przychodzi i zasila 
ziemię, regularnie, że Ziemia podróżuje z prędkością 1600 km/h wokół siebie, 10 000 km na 
orbicie wokół Słońca i całego cyklicznego Słońca w galaktyce. 4 000 kilometrów, a reszta 
idzie w miliony kilometrów i jest więcej prędkości ponad miliony kilometrów, kiedy mówimy 
o w bilionowych wymiarach wszechświata zwanych podróżowaniem. Kiedy patrzymy, nie 
ma tu piłek reaktora. Kiedy patrzymy, nie ma wymiaru fizyczności, istnienie pól tworzy 
wymiar fizyczności, i nauczanie dzisiejsze jest tego esencją. Nie potrzebujemy reaktorów, 
które potrzebują rdzeni, nie potrzebujemy GANSów ale używamy ich do zrobienia. Ale gdy 
tworzymy pola, jako że przyszliśmy ze stanu materii w stan pól, i teraz gdy korzystamy w 
inny sposób ze stanu pól, możemy stworzyć stan materii. Używamy rdzeni, nie ma reaktorów 
we Wszechświecie... Czyjś mikrofon jest otwarty w tle, proszę. Kiedy używamy rdzeni, 
stwarzamy efekt Formacji Gwiazdy. Ale we Wszechświecie nie ma rdzeni, nie ma ustawienia 
Formacji Gwiazdy, że prowadzą do stworzenia statku kosmicznego. Tym kolejnym krokiem 
w wiedzy jest jak korzystać z pól Wszechświata, by stworzyć statek kosmiczny 
Wszechświata. Co to pozwoli nam zrobić? Jeśli możemy korzystać z pól Wszechświata 
możemy transmutować człowieka w fizyczności do dowolnego miejsca we Wszechświecie. 
Otwieram dziś nową linię nauczania, a wraz nią, pokażę skuteczność w jaki sposób Rosjanie 
wzięli amerykańskie łodzie. To jest ostrzeżenie dla amerykańskiego rządu, otwieramy 
książkę. Otworzyłem swoją wiedzę i wraz nią dosłownie wyburzę teraźniejszą wiedzę. Z 
dzisiejszą wiedzą, nie ma marynarki wojennej, której nie można dotknąć, nie ma bojkotu dla 
nikogo, jeśli światowi liderzy to zrozumieją. Byłem z jednym z wiodących naukowców 
Fundacji Keshe w ciągu ostatnich kilku dni i wyjaśniłem mu w bardzo bezpośredni sposób, a 
teraz dzielę się z wami co tam jest. Jeśli spojrzysz na strukturę fizyczności ciała człowieka, na 
trzy warstwy, jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu o opryszczce. Rotacyjny przepływ 
dynamiczny zawartości Plazmy na warstwach nano tworzy przepływ w dynamicznym stanie 
Plazmy, który tworzy energię i życie planety lub skóry człowieka. Jest kombinacją 
nanostrukturalnych GANSów które we wzajemnej interakcji poruszając się w różnych 
wymiarach i siłach, tworzą fizyczność człowieka. 'Czy ktoś może przeczytać to zdjęcie z 
boku,proszę' Więc co to znaczy? Jeśli to rozumiesz, wchodzisz w nową wiedzę o 
Wszechświecie. Wszystko to o czym do tej pory myśleliśmy, stanie się bez znaczenia. 
Staniemy się całkowicie częścią wiedzy, jak klejnot w koronie nauki Wszechświata. Jak 
widziałeś, tak jak wyjaśniłem wcześniej, kiedy zebrałeś trzy warstwy GANSów razem, 



stworzyłeś skórę człowieka. W zależności od warstwy skóry, którą wziąłeś. Kolor zmienia się 
z niebieskiego na biały lub przezroczysty, oka człowieka. Dotyk skóry w szorstkości skóry. 
To jak je pozycjonujesz w stosunku do siebie nawzajem pozwala w tej szczelnej luce, nawet 
na rośnięcie włosów, i to dyktuje wzrost włosów, w interakcji, co ma wyjść na zewnątrz, jaki 
kolor będą miały, jaki kształt będą miały włosy tego ciała. Włosy nie rosną znikąd, jeśli 
spojrzysz na włosy człowieka są dosłownie jak rośliny, jak drzewo, jak zioło. Potrzebują 
otoczenia skóry w innym stanie i położeniu, które pozwala na jego rośnięcie przez tą 
szczelinę. Więc nadal mamy stan powietrzno-szczelny, ale wciąż mamy rosnące włosy. To 
nie jest tak, że robią w niej dziurę, to jest sposób w jaki warstwy przyjmują pozycję, że w ich 
przestrzeniach, kolejna manifestacja w namacalności może się zamanifestować, co nazywamy 
włosami. To jest to jak prosta jest kreacja, by wykreować stan materii w siebie samej. Jeśli 
spojrzysz, co powiedziałem, to jest jak cebula, jak ziemniak. Sadzisz go, tworzysz wokół 
niego energię i rośnie. Nie ma różnicy między tym a rośliną. To jest ta prostota tego. Ale 
teraz, co jest ważne dla nas do zrozumienia, kiedy kombinację tych pól ustawisz razem i 
kontrolujesz w pewien sposób że to co stworzysz jest opakowanie, nadaje kształt ciału 
człowieka. I interakcja pól w całości, dyktuje pozycję i stworzenie organów człowieka. Więc 
jeśli stworzymy warunek w tym osobniku, że nie musimy traktować tego jako jednej części, 
ale uważamy to za całość dzieła Wszechświata, możemy przenieść to wszędzie. Możemy 
pozwolić, aby pojawił się w dowolnym kształcie lub formie, jak sobie życzymy, jak chcemy, 
gdzie chcemy. Więc co to znaczy, jeśli potrafisz stworzyć włosy w ciele człowieka, używając 
różnych rodzajów sił, tego co nazywamy Duszą Człowieka, co by to zrobiło? Jeśli teraz 
umieścisz je naprzeciwko siebie? I aby móc kontrolować środowisko pola w danym 
środowisku, w środku tej przestrzeni. To jest jak włos, to jak kolejny organ. Jeśli dopasujesz 
to pole i to pole, do innej pozycji w przestrzeni Wszechświata i zrozumiesz całość siły pól, 
możesz przenieść ciało człowieka w dowolne miejsce we Wszechświecie, jak chcesz. 
Transmutacja i transport elementów poprzez transfer pól. To daje nowe zrozumienie, to 
wprowadza w grę nową... co nazywam, piłką. Wszyscy do tej pory pracowaliście na istocie 
pracy fundacji, którą była zrozumienie przestrzeni w reaktorze. Teraz wszyscy wykonaliście 
sferyczne reaktory, i wytworzyliście stan tego, co nazywamy, formacją gwiazdy. Dziś dla 
tworzenia pól, popatrz na tworzenie reaktorów dyskowych. Gdzie pola, podobnie do warstw 
skóry człowieka, przestawiają człowiekowi, nowy wymiar istnienia. Teraz pola w tym 
środowisku są kontrolowane. Jeśli to rozumiesz w bardzo prosty sposób to nadaje nowego 
wymiaru polom. Niektórzy z was mogą być tym zaintrygowani, ale kiedy tworzysz taki 
warunek, wielu z was zrozumie, jeśli wam powiem, stary scenariusz "teleportuj mnie 
Scotty"[Start-Trek]. Dwie warstwy skóry człowieka po obu stronach, to będące ręką 
człowieka, to jest żołądkiem człowieka, między dwiema warstwami skóry z tyłu i przodu. z 
tylną skórą i z przednią skórą, jak chcesz to tak nazwać. Teraz możesz stworzyć dynamiczny 
stan, że możesz teleportować Scott'iego wszędzie. Tworzenie pudełkowania w sferycznych 
reaktorach, nie jest takie proste. Kombinacja reaktorów dyskowych, które... musisz się 
nauczyć więcej jak je rozwijać, da ci cylindryczne potwierdzenie, w którym możesz zrobić 
swoja kopertę. W ostatnich naukach odnosiłem się do tego wiele razy, cokolwiek włożysz w 
kopertę: pieniądze, list, pocałunek, cewkę, koperta niesie to bez względu na to co w niej jest. 
Więc twoja nowa koperta będzie wyglądać bardzo podobnie do tego. To jest potrzebne dla, i 
w połączeniu, lub w transporcie i transmutacji. Co to robi z wojskowymi technologiami 
militarnymi, to dosłownie paraliżuje każdą siłę militarną we Wszechświecie lub na tej 
planecie. jest... Jeśli masz statek, z którego jesteś taki dumny, bo posiada w sobie całą broń 
nuklearna, a teraz sławne stały się dwa, Rosyjskie samoloty latające nad nim, pierwsza 
warstwa, druga warstwa, trzecia dyktują, że stał się częścią Plazmy. Ale dlatego, że to ty 
dyktujesz siłę Plazmy, żadnej komunikacji z nim, żadne pociski nie będą latać i nic więcej. 
Teraz po raz pierwszy ujawniamy jak Rosja sparaliżowała amerykański system. Ten system 



będzie wykorzystywany na Środkowym Wschodzie bardzo szybko. Ostrzegałem w zeszłym 
tygodniu. Podejmujemy działania, ale w sposób pokojowy. Czy to jest pancernik, czy to 
samolot, czy to lotniskowiec, musimy stworzyć dwa pola magnetyczne w plazmatycznym 
stanie GANSu i "żegnaj wojno!" Wróć do doniesień z 5 maja od Rosjan, w wiadomościach 
międzynarodowych, jak amerykańska łódź najbardziej zaawansowany, co oni nazywają 
pancernik, został sparaliżowany, - skóra człowieka. I jeśli potrafisz stworzyć warunek 
wymiaru, w rzeczywistości, i rozumiesz, co to znaczy ten statek nie istnieje, możesz go 
przetransportować do dowolnego miejsca nawet na pustynie. Będzie bardzo miło widzieć 
lotniskowiec sterczący na środku pustyni w Arabii Saudyjskiej. Całkowity koszt mniej niż 
tysiąc dolarów dla wykonania tej roboty. Jeśli zobaczysz, jak skóra człowieka, trzyma w sobie 
dynamiczne organy będące w ciele człowieka o różnej sile, czy to nerka, czy wątroba, czy 
serce, kiedy skóra się poruszy, serce musi się poruszyć. Kiedy biegniesz ze skórą, która cię 
przykrywa, w inne miejsce, twoje serce nie zostaje w domu, trafia do pojemnika. A teraz gdy 
możesz tworzyć pole ruchu, grasz w grę uniwersalnego transportu, tworzysz obudowę. Do 
czego byłeś przyzwyczajony, w dynamicznych reaktorach sferycznych, to było do celów 
komunikacji i transportu w ciele człowieka - nie ma problemu. Jeśli chodzi o przenoszenie 
stanów materii, zawierających stan materii, potrzebujesz systemu obudowy, gdzie możesz 
utworzyć pole dynamiczne takie, że robisz kopertę. A następnie poprzez interakcję pól 
reaktorów, które łączysz do pozycji i miejsca docelowego, gdzie ty możesz decydować o polu 
i cokolwiek jest w obudowie jest natychmiastowo transferowane. To nie jest uczone w celach 
wojskowych, to jest nauczane jako część uniwersalnej komunikacji. Potrzebujemy tego, jest 
częścią wiedzy, i wielu z was zacznie rozwijać to, co nazywam dyskami. Jeśli tworzycie i 
rozumiecie co tworzycie. Widzisz, kiedy masz misję, a twoją misją jest Pokój, możesz grać w 
grę aby wymusić i wywołać Pokój. Wielu z was, z poszukiwaczy wiedzy, którzy pracowali 
nad rdzeniami, teraz, jeśli pracujesz na tych dyskowych warunkach, dowiesz się bardzo 
szybko, że stan GANSów, które wybierzesz, pola magnetyczne, kierunek rotacji siły pola 
grawitacyjnego i magnetycznego i wtedy widzicie stworzenie obudowy, by stała się taka sama 
pozwala utworzyć warunek że nie tylko w tej sile pól, jeśli wiesz, co robić, ale w tej sile pól 
można to osiągnąć. W przypadku sytuacji rosyjsko-amerykańskiej, trzecia warstwa, warstwy 
dynamicznej była ciałami oficerów. Ale w tym samym czasie, nadal możesz tego użyć do bez 
obsługowych sytuacji, które przynoszą tę samą pozycję, jeśli wiesz, jak z tego korzystać. 
Więc jeśli to zrozumiałeś i możesz pozycjonować na wiele sposobów dynamiczne ruchy pola, 
i rozumiecie technologię, tak, jak my, nie potrzebujesz więcej piłek, tworzysz dynamiczny 
przepływ pól, jeśli to ma dla ciebie znaczenie, wtedy stworzyłeś swój statek kosmiczny, w 
stosunku do pól, które tworzysz. Wróć do książki numer jeden, jak wyjaśniłem jednemu z 
naszych poszukiwaczy wiedzy. Jeśli spojrzysz, gdy tu jestem, możesz przetestować to 
samemu na Wikipedii, i ustaw sześciokątną chmurę na biegunie Saturna. W dokumencie 
zwanym "pierścień Saturna" wytłumaczyłem to, ale teraz musimy to wyjaśnić, że rozumiesz 
to bardzo dobrze. Dlaczego widzimy sześciokątny kształt górnej chmury? Rick możesz 
wyciągnąć to ze swojej Wikipedii, po prostu wpisz sześciokątną chmurę na biegunie 
północnym, Saturna i jeśli chcesz możesz wziąć dzielenie ekranu. Możesz do niego dotrzeć? 
(RC) Po prostu daj mi minutę. (MK) Jak dokładnie sześciokątna chmura powstaje, nikt nigdy 
nie mógł tego zrozumieć. Ale jak wyjaśniłem w innych naukach, sześciokątna chmura 
Saturna, została stworzona z powodu interakcji trzech warstw plazmatycznych GANSów 
chmur pod spodem, lub przez interakcję trzech warstw materiału nano wewnątrz. Każda 
gwiazda, każda planeta, każda istota, która działa we Wszechświecie ma i posiada ten kształt 
chmury sześciokątnej, jako część jego wymiaru kontroli swojej obudowy. Skóra człowieka 
też ma taką. Wróć do nauk o zdrowiu, w pierwszych 31, zostało to wyjaśnione w szerokim 
zakresie. Jeśli zapytasz o sześciokątne chmury na biegunie północnym lub na biegunie 
południowym Saturna, to zobaczysz to. Więc w rzeczywistości to, co widzisz to 



wielowarstwowość trzech warstw, co daje jej ten kształt jest dynamiczne. I na wiele 
sposobów jeśli rozumiesz, jak ten kształt jest tworzony, poprzez interakcję trzech warstw 
GANSów, różnych... np. między Trytem, Wodorem lub Helem, lub różnymi ich izotopami, 
względem siebie, jak trzy Hele i trzy Wodory, dostajesz obudowę, ale masz to samo pod 
spodem, i pozycja człowieka... 'Czy mogę przejąć, proszę?' Pozycja człowieka, aby to 
zrozumieć, pozwoli wam stworzyć tą kreację, tego co nazywamy namacalnością lub 
fizycznością. Te trzy chmury na górze i na dole, dają kreację samej sfery. Nie ma żadnych 
ograniczeń, nie ma obudowy w ogóle, ale interakcja pól Wszechświata, prowadzi do 
stworzenia fizyczności statku kosmicznego Ziemi. Czyjś mikrofon jest otwarty... Rick, 
możesz to zamknąć? (RC) Tak, właśnie to zrobiłem. (MK) Ok, więc to, co widzimy we 
Wszechświecie, interakcja pól Wszechświata, prowadzi do stworzenia fizyczności. A 
następnie w tej przestrzeni wymiaru, fizyczność w formowaniu samej siebie, dyktuje 
wszystko inne, co ma zamiar wziąć z tego środowiska. To jest bardzo podobne do, to 
przypomina ziemskie życie człowieka. Wkładasz jajko i spermę razem, w kreacji prowadzą 
do stworzenia Duszy, a następnie w tworzeniu obudowy dla Duszy poprzez interakcję jego 
pól, doprowadza do stanu fizyczności człowieka, który poprzez interakcję fizyczności 
człowieka z jego otoczeniem, prowadzi do stworzenia energii i ruchu w ciele człowieka. 
Wielu z was zadało sobie pytanie: Skąd pochodzi energia w komórce człowieka? Ale jeśli 
spojrzysz w całej strukturze fizyczności, jak już powiedzieliśmy wcześniej, wszystko ma trzy 
warstwy. Interakcja tych trzech pól, kreuje tworzenie się ruchu pól, które nazywamy Plazmą, 
a następnie w interakcji między samymi Plazmami, i ich obudowami pól, prowadzi do 
uwolnienie energii i to rozwiązuje tajemnicę świata biologii, której nie znają, skąd komórka 
ciała człowieka dostaje swoją energię, swoją dynamikę? Teraz po raz pierwszy rozumiesz. 
Jedna jest przyczyna, a druga jest skutkiem, ale w rzeczywistości efekt sam w sobie staje się 
przyczyną istnienia drugiej. A ta interakcja prowadzi do stworzenia energii w komórce 
człowieka. Obudowa (zawarcie) energii, staje się strukturą fizyczności. Może teraz świat 
biologii i nauki zrozumie, jak energia komórki, co było tajemnicą w świecie nauki, jest 
produkowana. Jest to interakcja jednego w tworzeniu własnego wymiaru, prowadzi do 
obudowy fizyczności Plazmy w sobie i pomiędzy nimi i interakcja tej Plazmy z polami, które 
ją stworzyły, prowadzi do emocji i energii, i tak właśnie egzystuje życie. To jest wzór 
istnienia we Wszechświecie. Dzisiejsze nauczanie otwiera wiele nieznanych, i wielu nowych 
sposobów w świecie nauki w technologii Plazmy. Potrzebujemy tego, abyśmy mogli 
zrozumieć jak w przestrzeni Wszechświata powinniśmy robić obudowę, a wraz z nią, 
obudowa tworzy własną energię, pola i strukturę. Bez rotacji Plazmy, która wytworzyła samą 
siebie poprzez obudowanie pól, nie może być żadnych ograniczeń/zawarcia samej siebie, tak, 
że prowadzi do ruchu Plazmy. Ci z was, którzy to rozumieją i opracowali nowe technologie 
kosmiczne, nowa linia komunikacji, transportu i transmutacji, może być wytwarzana 
wyłącznie przez Plazmę i przez pola Plazmy. A jeśli zrozumiesz to, nowy wymiar, który 
nazywam systemami dysków plazmowych, nie musi to być koniecznie dysk, ale tworzy 
wymiar przepływu pól, może dać ci warunek, który możesz kontrolować, i możesz zmieniać 
pozycję z jednego na drugi, jeśli rozumiesz pozycję transferu. Tak właśnie krew krąży po 
ciele człowieka, tak się pozycjonuje. Tak właśnie informacja, transformacja, dochodzi z 
mózgu, do każdej komórki ciała człowieka. Tak właśnie tworzymy i konwertujemy energie 
do komórek naszego ciała i kości i systemu nerwowego. Teraz sekret tworzenia jest o wiele 
jaśniejszy, teraz rozumiesz, jak twoje ciało pochłania i tworzy życie, dla każdej komórki w 
ciele człowieka. Po prostu musisz pamiętasz, która powłoka, jaka siła. A następnie 
manifestujesz to czego potrzebujesz w tej powłoce, jako ,że zmieniasz siłę grawitacyjną lub 
magnetyczną w każdej z warstw. Wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o istnieniu energii w ciele 
planety, jeśli pamiętasz, powiedzieliśmy, że grawitacyjne magnetyczne pole Słońca, w 
interakcji z grawitacyjno magnetycznym polem ziemi, prowadzi do stworzenia światła. I w 



zależności od swojej siły tworzy to, co nazywamy stanem materii - będącej tlenem, węglem 
lub czymkolwiek innym. Ale to czego się dzisiaj nauczyłeś, to nowy wymiar. Już więcej nie 
masz dwóch, ale masz trzy dynamiczne systemy, których, interakcja pól każdego z nich na 
siebie nawzajem, tworzą nową grę życia. W dwóch wymiarach tworzysz materię i stan 
Plazmy, w trzech interakcjach tworzysz życie, obudowę (zawarcie). Jeśli to rozumiesz, jedna 
rzecz staje się bardzo oczywista. Dusza człowieka, czaszka człowieka i pomiędzy nimi mózg 
człowieka, tworzy dynamiczny warunek istnienia i kontroli człowieka. Ponieważ tworzy 
własną energię, każda (Dusz, mózg, czaszka) w interakcji ze sobą, Dwie przestrzenie Układu 
Słonecznego, Słońca i Ziemi daje ci stan materii. Kiedy wprowadzasz do niego trzeci wymiar 
dynamizmu tworzy kontrolę i życie. Ponieważ teraz nie są to dwa pola, jest więcej niż dwa 
pola. Masz pola interakcji pomiędzy 1 i 2, masz interakcję pomiędzy 2 i 3, masz interakcję 
pomiędzy 1 i 3, a jednocześnie ich interakcja ze sobą w interakcji z tym, co zostało 
stworzone. A to po to aby stworzyć balans, tworzy energię i życie. Tak właśnie powstaje 
życie, oto co rozumiemy o stworzeniu, to jest tak jak, jeśli rozumiesz, tworzysz własne ciało 
w głębi kosmosu. Ponieważ wtedy decydujesz w której warstwie, jaka siła zgodnie z twoimi 
emocjami i stanem atmosferycznym obszaru, co dostaniesz, twoja manifestacja, z czterema 
nogami lub dziesięcioma nogami, zgodnie z tym, co decyduje środowisko. Teraz widzicie, że 
każda część nauczania jest ze sobą połączona. Teraz rozumiemy więcej o procesie tworzenia. 
A teraz rozumiemy więcej, o całym cyklu tworzenia rzeczy. Próbujesz umieścić trzy systemy 
sferyczne, jeden na drugim, będzie to bardzo trudne. Próbujesz stworzyć przepływ pól, co 
oznacza, w niektórych systemach, nad którym będziesz pracował, zaczniesz od tego, co 
nazywamy reaktorami dyskowymi, będzie bardzo interesujące, abyś coś zrozumiał. W 
dynamicznych reaktorach grasz w tę grę. W programie kosmicznym tworzenia transportu i 
życia, możesz grać w zupełnie inną grę. Teraz rozumiesz przepraszam, trzy warstwy. 
Dlaczego tworzysz kontrolę i życie tutaj? Podczas gdy kontrolujesz życie tutaj, wchodzą w 
interakcje. Teraz możesz zrozumieć nową grę. nowe życie może istnieć w środku. - twój 
statek kosmiczny lub ciało człowieka. Transmutacja i transport. Transmutacja pól do materii i 
transmutacja różnych pól, aby zamanifestować różne Plazmy o różnej sile. W tym samym 
czasie transmutacja pól w stanie materii może dać ci od złota po srebro z tej samej 
kompozycji. Ale przychodzi do ciebie bardzo, bardzo duże pytanie. Przychodzi do tych, 
którzy nie rozumieją, jeszcze większy dylemat, a ten dylematem jest: W jaki sposób 
zamierzasz obracać trzema Plazmami? Bardzo łatwo, bardzo, bardzo łatwo. Umieszczasz je w 
maszynie która je obraca, lub zrozumiałeś balans pól, tak że próbując zbalansować pola 
razem, to prowadzi do rotacji, widzieliście to w niektórych jednostkach GANSów, jak 
działają Plazmy. A potem w interakcji między tymi dwoma możesz stworzyć swój statek 
kosmiczny. Teraz gra w technologię kosmiczną zbliża się nieco bliżej do rzeczywistości 
podróży kosmicznych. I rozumiemy więcej. Moje kondolencje należą się wszystkim 
amerykańskim badaczom, którzy tworzą najbardziej zaawansowaną broń do niszczenia i 
tworzenia sankcji. Wszystkie nadają się do kosza, od dnia dzisiejszego. Sparaliżuje narody, 
które tworzą wojnę, przez czystą wiedzę, ponieważ musicie zrozumieć, kiedy uczę w ten 
sposób, światowi naukowcy słuchają i zaczyna się gra. Jeśli wiesz, jak tworzyć tego rodzaju 
pola, przez jedną sekundę widzisz, w następnej sekundzie nie istnieje. Na wiele sposobów, 
jeśli pamiętasz, wróćmy, mieliśmy faceta w Kanadzie, któremu znikały pola, ale nie 
zrozumiał, jak ustawił swoje reaktory, wszyscy go pamiętamy. Teraz rozumiesz, jak to się 
dzieje. Możemy sprawić by pojawiło się miliony ludzi tuż przed Białym Domem nawet bez 
ich wiedzy. Będzie więcej ludzi siedzących w owalnym biurze niż jest w zielonym ogrodzie 
na zewnątrz. Wymuszamy Pokój przez wiedzę i jeśli to zrozumiałeś, to jest bardzo proste. 
Gdziekolwiek trzymasz swoje komputery, potrzebuję tylko paru latających facetów, nawet ich 
nie zobaczysz. Do widzenia najbardziej zaawansowane komputery, ponieważ stają się częścią 
warunku pola, i nie ma informacji przechowywanej w pamięci i żadnej instrukcji. 



Powiedziałem to kilka tygodni temu, teraz uczę technologii ponieważ musimy wymusić 
Pokój. To dar dla naukowców takich jak Armen, ludzi, którzy pracują w chińskim programie 
kosmicznym. Ludzi, którzy pracują w Arizonie, ludzi którzy pracują w rosyjskiej agencji 
kosmicznej i monitorują nauki Fundacji Keshe, z bliska. Dla irańskiego programu 
kosmicznego, dla chińskiego statku kosmicznego, którzy poprosili nas o paliwo, ponieważ nie 
mogli ruszyć, gdy skopiowali nasze reaktory. Teraz rozumiemy więcej. Nie jest to tylko 
system lotu, tworzenie systemu lotów, tworzy wymiar istnienia materii, tworzy wymiar 
istnienia dowolnego bytu, czy to w stanie Plazmy, aż do pozycji tworzenia samego stanu 
materii. I siły pola są tak silne że w ich interakcji otwierają lukę. Jeśli spojrzysz, spójrz na 
wiele zdjęć, wiele zdjęć, jestem pewien, setki razy, widziałeś ale nikt nie mógł zrozumieć, 
jak? Widziałeś to, co nazywają Ziemią i pokazują ci te magnetyczne pola, które przechodzą 
na jedną stronę, a Słońce jest gdzieś tam, czy zauważyłeś, że pola zawsze płyną wokoło niej? 
Przepływ siły pola przepływającego dookoła tego w stanie Plazmy, tworzy rotację. Z powodu 
wewnętrznego potwierdzenia, wewnętrznej świątyni, 'rdzeń Caroline', zawiera Plazmę w 
wymiarze GANSu samego siebie i to prowadzi do obrotu planety. Te pola są skórą człowieka, 
i to jest organ, którego interakcja daje życie ciału człowieka. Nie ma różnicy. Zmień wymiar 
tego i imię tego na Duszę Człowieka, teraz widzisz, jak fizyczność ciała, które doprowadziło 
do kreacji, teraz w interakcji z ruchem samego siebie, prowadzi do stworzenia fizyczności 
człowieka i mózgu człowieka, a następnie sama prowadzi do stworzenia życia i istnienia. 
Uczenie jest bardzo łatwe, ale zrozumienie i zastosowanie jego, zajmie człowiekowi dużo 
czasu. Jak je ustawić? Jak utrzymujemy je na stałym poziomie? Jak przesyłasz energię z 
jednego do drugiego? W jaki sposób pozwalasz na potwierdzenie i transport? Ponieważ gdy 
już je przetransportowałeś, musisz potwierdzić, że są tam skąd je wziąłeś. Patrzeliśmy z 
chińskim zespołem na niektóre reaktory, i bardzo interesująco, reaktory opróżniły się ze 
swojej energii. Co to oznacza to, na przykład umieściliśmy CH3 lub H3 i H2 w reaktorach, w 
dużej ilości i po uruchomieniu operacji, jak wiesz Deuter jest koloru czarnego w stronę 
szarego i Tryt jest pomarańczowy do żółtego, zależnie od tego w jakim zakresie są w nim 
Wodory, i po uruchomieniu systemu, w dostarczaniu swojej energii, kolor wszystkich jest 
przezroczysty, brak koloru. Co oznacza, że transfer energii jest tak wielki, że przybrał 
przeźroczystość otoczenia, co nazywamy, przejrzystość warunku wody. Oznacza to, że 
wyczerpał całą swoją energię, i co widzimy, jest zbiorową energią jakieś, może 50 setek 
piłek, bardzo małych, może 30 ml w każdej. W dostarczaniu energii mogą stworzyć zamęt w 
przestrzeni i gwiazdach. I jeśli to zrozumiecie to jest potrzebne dla transportu w kosmosie, 
gdzie musisz zrozumieć że statek kosmiczny, którym podróżujesz, potrzebuje strefy 
ochronnej, i jak tworzysz skórę, i potwierdzenie transportu pól, luki przestrzennej i wraz z 
nią, sposób w jaki możesz to zrobić, ta luka przestrzenna będzie miała swoje własne warstwy, 
które będą jak tunel, przez który podróżujesz. W pewien sposób jesteś chroniony od totalności 
na odległość z dużą prędkością ale nie tylko dlatego, że posiadasz własne zabezpieczenie ale 
tworzysz żyłę (tunel), gdzie jak krew możesz przez to przelecieć. Aktualnie nazywamy to 
rdzeniem tunelu przestrzennego lub możesz to nazwać statkiem kosmicznym Ale w głębinach 
przestrzeni upewniasz się że siły pól, w tym tunelu, który stworzyłeś, pozwolą ci na 
bezpieczną podróż Ty tworzysz swój własny tunel w głębinach przestrzeni w strukturze 
wszechświata. Jak wspomniałem, wykłady staną się bardzo proste i ale bardzo głębokie. Jeśli 
to rozumiesz, to możesz wnieść nowe spojrzenie a ci z was, którzy pracują nad rozwojem 
technologii przestrzeni jeśli możecie przedstawić w ciągu najbliższych kilku tygodni znam 
geniuszy którzy nie chcą, żeby podawać ich nazwiska. ale którzy są dobrzy w tłumaczeniu 
wiedzy na system fizyczny Ale my tak naprawdę to nie potrzebujemy fizycznego systemu Ale 
potrzebujemy wiedzy i zrozumienia togo jak transportować by absorbować i wytwarzać ruch 
pomiędzy każdą z tych warstw. A teraz zamierzam wziąć lukę w przestrzeni i w tej luce od 
teraz będziemy widzieć nowe funkcje w naukach KF w tym co nazywamy poszukiwaniem 



wiedzy. Widzimy jak pojawiają się nowe produkty w KF i nadszedł czas żeby je wprowadzić 
bo na wiele sposobów, Posłuchajcie jak to będzie opisane przez Klausa. Dotyczy to nowego 
systemu medycznego Ale jeśli to rozumiesz i potrafisz przetworzyć zrozumiałeś to co było 
powiedziane dzisiaj możesz samodzielnie stworzyć takim samym rodzaje systemu co 
określamy jako twój pojazd kosmiczny. Albo twój system transportu i komunikacji. ale 
potrzeba dużo pracy i wiele zrozumienia i rozwoju nowej technologii gdzie aktualnie mamy 
nowy wymiar dysków lub stosujemy dyski do przepływu pól Piękno tych dysków i tego, co 
określamy jako kule Jeśli chodzi o kule to nie mamy zbytniej kontroli odnośnie pól. Ale 
stosując dyski, dyski plazmowe możesz zawęzić pola, jeśli to rozumiesz. przepływ 
zawężonych pól i ich interakcja z inną pozycją pól daje możliwość stworzenia warunków 
takich, jakie potrzebujesz Wszystko zależy od tego jak je ustawisz, od zawartości, i tej 
kreacji. Jeśli umieścisz pola Pozwólcie, że wyjaśnię, żeby to w pełni zrozumieć Jeśli 
ustawisz... Gdy ustawię pudełko w ten sposób oznacza to trzy warstwy tak jest dla mnie 
łatwiej. W tej pozycji mamy podstawę wymiaru bo jeśli spojrzysz na wszystkie trzy pola to 
teraz wchodzą w interakcje Jeśli ustawisz system w ten sposób to masz do czynienia z takimi 
polami gdzie jedno pole zachodzi na drugie i tworzy się wir pól Gdzie tutaj wir pól jest w tą 
stronę, i to tworzy opakowanie. a ten tworzy pole sił kreacji. Chwileczkę.... Więc to, co tu 
jest, to, co wam daję, jest całością Nie możesz tego zrobić przy pomocy kul używając kulek 
mamy inną grę w kulki, jak to można ująć Jeśli ustawisz dwie kulki w ten sposób to 
otrzymasz przepływ pól w ten sposób z trzema warstwami tworzysz wir gdy ustawisz wolną 
kulkę tu, to gra będzie toczyć się w ten sposób podczas gdy przy takim układzie, będzie 
wyglądać tak. Układ dwóch daje człowiekowi narzędzie do podróży kosmicznych Ale jeśli 
połączysz element pojedynczy z podwójnym pokażę ci coś bardzo interesującego To jest 
znowu powrót do naszej technologii obronnej To jest twoja łódź z całą tą technologią obronną 
ale potrzebujemy jeszcze ustawić statki z przodu i z tyłu. Żegnaj wszelka komunikacjo gdy 
wir przez to przeniknie Teraz rozumiesz jak będziemy egzekwować pokój Zależnie od siły 
rotacji zarówno z przodu jak i z tyłu dosłownie statek staje się kupą złomu i jest to 
nieodwracalne. i nadaje się do wanny w oceanie wszechświata. Publiczna kąpiel na oceanie 
atlantyckim wygląda pięknie (.....) A jeśli ta komunikacja przestanie działać jeśli w ten sposób 
na to spojrzymy że nie ma przekazu jeśli to twoja linia komunikacji wtedy dosłownie, jeśli 
mogę to przedstawić w ten sposób ty przerwiesz ten cały system Okręt podwodny w dole i 
samolot ponad a ty jesteś w środku akcji łup! Boże dopomóż. Gdy zrozumiałem siłę zniszczeń 
i pól w bardzo młodym wieku wiedziałem że gra kreacji i transportu się zmieniła. Pierwsze 
pytanie, jakie sobie zadałem było: jeśli to pole przechodzi przez to urządzenie to również 
przechodzi przeze mnie, więc mogę go kontrolować Co mogę, a czego nie mogę z tym 
zrobić? Miałem wtedy ponad osiem, dziewięć lat gdy zadałem sobie to pytanie i jak to dzisiaj 
słyszałeś człowiek, który zapoznał mnie z tą wiedzą, odszedł. Dziś uwalniam tą wiedzę aby 
upamiętnić jego życie Ogólnie rzecz biorąc to, co tu widzicie jest pytaniem, które zadawałem 
sobie Gdy leżałem podczas badania promieniami Roentgena i gdy rura była nade mną, a ja na 
dole obserwowałem ją. Zadałem mojemu ojcu jedno pytanie Zapytałem go co będzie się ze 
mną działo? Powiedział: "to przejdzie przez ciebie, nie zobaczysz tego" a ja powiedziałem: 
mogę to kontrolować kiedy przechodzi przeze mnie a on się zaśmiał. A ja wymyśliłem jak to 
zrobić 50 lat temu Teraz zobaczycie jak tym sterować I jeśli zrozumiecie, że jeśli ta środkowa 
sekcja przenosi twoją duszę wtedy przeniesiesz całość i właśnie tak chcesz zrobić ze statkiem. 
Ogólnie rzecz biorąc Człowiek jest twórcą własnego ruchu własnej siły, własnej energii, 
własnej fizyczności i ten człowiek, który decyduje o tym kiedy energia stworzona przez 
wymiar fizyczny dostała odpowiednią siłę do tego, żeby uwolnić ludzką duszę z ludzkiej 
fizyczności, co nazywamy śmiercią. Więc wg tej zasady my nigdy nie umieramy. Tylko 
uczymy się nowego wymiaru aby przenieść fizyczność i własnymi siłami oddzielić ją od 
duszy. Ponieważ kiedy dusza wychodzi fizyczność nie znika przejmuje kontrolę nad sobą aż 



zharmonizuje się ze środowiskiem co określamy jako opuszczenie fizyczności. I przekazuje 
swoją energię do środowiska a dusza w tym procesie osiąga nowy wymiar i nową moc, z 
którą może egzystować w tym wymiarze I my nie umieramy Życie to święto, które nigdy się 
nie kończy. Ja nigdy nie uczestniczę w pogrzebach bo dla mnie jest to tylko zmiana fazy i jak 
mówiłem wiele razy że jedyny pogrzeb na jaki pójdę to będzie mój pogrzeb. BO to będzie 
czas gdy się zmienię. W kosmosie my nie umieramy zmieniamy tylko warunki na nowy 
wymiar Ale należy zrozumieć jak te zmiany powstają, jak je kontrolujemy i jak ogólnie rzecz 
biorąc jako totalność ludzkiego istnienia dochodzimy do zrozumienia istoty egzystencji. Jeden 
z sekretów kreacji mieści się w samym stworzeniu ludzkiego ciała lub jakiegokolwiek 
zwierzęcia. Kształt zwierzęcia, kształt jego istnienia zależy od jak mówiliśmy, jeśli rozumiesz 
co się za tym kryje i w środku jako jego przedłużenie Ty masz swój system dynamiczny 
zwykle w środku i to jest organ seksualny a tu jest ludzka dusza i cała kreacja wytwarza trzy 
warstwy a to pozwala nam poruszać się w każdym wymiarze Pewnego dnia człowiek to 
zrozumie I tak samo przedstawia się to dla wszelkich istot bez znaczenia czy funkcjonujących 
w poziomie czy pionie obojętnie czy dla będących drzewem, czy posiadających cztery nogi. 
Jak mówią Chińczycy: jedyne czworonożne zwierzę, którego nie należy jeść to ławka albo 
krzesło wszystkie inne zwierzęta mają dusze a człowiek odczuwa głód, żeby je odebrać. 
Obejrzyj i posłuchaj co prezentuje Klaus odnośnie nowej technologii I myślę, że nadszedł 
czas na rozwój nowej technologii która kończy na tak wiele sposobów temat transportu i 
komunikacji w pracach KF. Z trzema dynamicznymi rdzeniami wytwarzamy fizyczność z 
plazmy z tym, co określam jako wiązka pól możemy z łatwością stworzyć dysk uczymy się 
transportu, transmutacji i wielu metod dotyczących nowych rozwiązań odnośnie kreacji. Nie 
potrzebujesz silnika Jeśli rozumiesz jak ustawić co ustawić Jak to widziałeś w pojemnikach z 
gansami gdzie był ciągły przepływ i widać było rotację Więc teraz rozumiesz jeśli uzyskasz 
rotację to w jednym kierunku otrzymasz jedną rzecz a jeśli ustawisz ją w przeciwnym 
kierunku otrzymasz kreację swojego pojazdu kosmicznego ponieważ wszystkie pola 
rozpoczynają interakcje ze wszystkimi polami Cynk, miedź i CO2, magnez i cokolwiek 
jeszcze może przenieść człowieka i nie musisz ich tam wkładać, możesz wytworzyć ich pola 
sił i ciągle będą w stanie przenieść człowieka w kosmiczną przestrzeń Wierzę, że daję wam 
prezent dla rodzaju ludzkiego aby rozbroić ludzkość i rozpocząć proces pokoju i 
równocześnie nowa wiedza pozwoli człowiekowi na transmutację bez statku Ponieważ w 
szczelinach wszechświata jeśli odnajdziemy system jaki mamy tu to nie będziemy 
potrzebować innego systemu stworzonego przez ludzi wystarczy, że odnajdziemy jego siłę i 
możemy dokonać transmutacji Rozumiemy tworzy warstwy pola magnetycznego naszego 
docelowego miejsca możemy po prostu to zrobić a następnie zamanifestujemy się w 
fizyczności tego wymiaru potwierdzając nasze wejście po przez trzy warstwy Mam nadzieję, 
że otworzyłem nowe drzwi i droga jest hołdem dla człowieka, który nam to przyniósł. Dr 
Klaus, czy chciałby pan przejąć stery? To jest część tego, co nazywamy prezentacją nowych 
produktów. Zobaczysz wiele prezentacji takich jak ta w różnych oddziałach KF dookoła 
świata. Nadeszło ostrzeżenie z Francji i Rumunii i kilku innych krajów, że używają logo KF i 
nielegalnie sprzedają produkty jako Fundacja Keshe. Musicie robić to pod banerem Fundacji. 
Logo jest naszą własnością, druga sprawa jak już się dowiedziałeś, musi wrócić do miejsca z 
którego przyszła (wiedza). To nie jest dla Ciebie byś nadużywał imienia i pozycji. Francuzi 
zaczęli sprzedawać produkty pod szyldem KF, przynieście to pod banery Fundacji Keshe, 
rozmawiajcie z zarządem KF podobnie z chińczykami i tak samo w Rumunii i w innych 
krajach. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
Dalsze napisy od 1h 43 min 35 sekund. (RC) Pytanie do Dr Klaus'a: Czy rozważał pan 
używanie turbiny Tesli napędzanej przez naładowaną plazmatycznie wodę lub powietrze? 
Bez elektrycznej interferencji i z ustawieniem z dyskami gdzie wszystko byłoby 
zintegrowane? To tylko taki pomysł. W ramach wyjaśnień, turbina Tesli, którą ja znam, 



używa dysków w środku turbiny, zamiast ostrzy lub jakiegokolwiek rodzaju rzeczy które 
mogą, bez prądu czy ostrzy, po prostu samo... (MK) Ok, czy mogę odpowiedzieć na to 
pytanie? Jeśli cofniesz się do turbiny Tesli, dysków, on nie był świadomy nano technologi i 
nie był świadomy technologii GANSów. Jeśli weźmiesz system Tesli i zastąpisz go nano-
powlekanymi materiałami, lub dyskami, zobaczysz nowy wymiar gry, jak to się mówi. (RC) 
Tak, dokładnie. (MK) Więc, to jest coś co w...w <???> wiedzy w tamtych czasach, jeśli 
wybierzesz 3 dyski, dowiesz się że Tesla wykonał połowę roboty za Ciebie. I na tak wiele 
sposobów, on nie rozumiał zasady działania, na tamten czas, ponieważ nie miał wiedzy o 
nano technologi i technologii plazmy. I jeśli pójdziesz w kierunku plazmy neutrony, dostajesz 
totalnie inny wniosek. Myślę że dobrze by było jeśli mógł byś spytać kogoś kto ma wiedzę w 
tej dziedzinie, aby przyniósł system Tesli i go pokazał. I wtedy go zrozumiesz. On był 
geniuszem, był wspaniały ale był mocno w stanie materii. I jeśli zmienisz to w nano-dyski lub 
możesz nawet pójść w bardziej zaawansowane, różne nano warstwy nano-dysku, i zobaczysz 
co mówiliśmy tobie w ostatnim i dzisiejszym nauczaniu. (RC) Myślę że to bardzo ważny 
pomysł dla mnie i dla... (MK) Czy chciałbyś to zrobić na za tydzień? (RC) Właściwie tak, 
mógłbym spróbować tego, pierwszy prymitywny.... (MK) Ale nie możesz tego pokazać w 
środę rano, to musi być w czwartek. (RC) Musi być w czwartek? Ok. (MK) <śmiech>. (RC) 
Ok, postaram się wziąć to jako wyzwanie. Ponieważ teraz rozumiesz ten proces bardzo 
dobrze. (RC) Tak, myślę że jest dużo potrzeba do wytwarzania nowych materiałów i dla 
procesów trans mutacyjnych, które mogą mieć miejsce na powierzchni dysków w trakcie 
rotacji. (MK) Tak. (MK) Uważaj, twój system będzie latał. (RC) Będzie latał? Tak, to będzie 
spoko. (MK) Bądź bardzo ostrożny. Zależy jak spozycjonujesz, jak ustawisz swój dysk. Daje 
ci to wymiar pozycjonowanie, co nazywamy lataniem. (RC) Uważa pan że wszystkie dyski 
powinny kręcić się w tym samym kierunku? (MK) Jeśli wybierzesz różne materiały, wtedy 
ten sam kierunek będzie dawał różne siły pól. (RC) Prawda i jeśli spojrzysz na dysk który się 
kręci, jeśli patrzysz z góry... (MK) Jeśli.... (RC) A jeśli spojrzysz na niego od dołu to kręci się 
w przeciwną stronę. Więc mamy te dwie okoliczności. (MK) Czy chciałbyś wejść na swoją 
słynną Wikipedię i to pokazać? Na tą konstrukcję. Dziękuję bardzo Klaus. (KP) Nie ma za co. 
(MK) Możemy złożyć dwa zamówienia na górne kulki i dwa na dolne, proszę. (MK) 
Dziękuję bardzo, dzięki. (SC) Myślę że były dodatkowe pytania, czy możemy na nie 
odpowiedzieć najpierw, panie Keshe lub czy przechodzimy do... (MK) Tak, możemy to 
zrobić. (??) Klaus, jakie są typowe prędkości obrotu systemu? (KP) Około 2-3 tysiące. Nie 
potrzebujesz tych wysokich prędkości by go używać. (MK) Widzicie, jedna sprawa z której 
musicie sobie zdać sprawę, gdy składacie zamówienie, odpowiednie sterowanie proporcjami 
daje Ci wyniki. Co oznacza, że jeśli dasz 3 porcje Wapnia i... przepraszam 3 porcje CO2 i 3 
cynku, to jest 6, 6 i do kulki na przeciwko dajesz 4 cynku i 2 CO2, to tworzy inne pole. Na te 
kulki nie powinno się patrzeć na to w jakiej prędkości operują, one działają na zasadzie 
stosunku załadowania/zatankowania, od jednej fazy do drugiej, z jednej strony do drugiej i 
potem musisz rozważyć wszystkie 4 reaktory razem. Gdy używasz dynamicznych reaktorów, 
zawsze patrz na proporcje załadowania, a nie tak bardzo na prędkość. Powyżej 2.5 2.5-2.7 
tysięcy RPM, siła pola dodaje się do, mniej więcej tego samego w plazmie i potem idzie w 
górę. Więc, zawsze musisz patrzeć na... patrz głownie na stosunek swojego załadunku - 
każdej kulki w stosunku do każdej innej. Wtedy będziesz mieć piękne rezultaty. (???) 
Dziękuję. (MK) Dziękuję, jeszcze jakieś pytania? (JG) Dzień dobry panie Keshe. (MK) Tak 
Jalal. (JG) Moje kondolencje dla pana i moja uczucia zawsze są z panem. I mam pytanie dla 
Dr Klaus'a. (KP) Proszę. (JG) Doktorze Klaus, czy ten instrument będzie łatwy dla zwykłego 
człowieka do użytku lub czy potrzeba specyficznej wiedzy? (KP) W zasadzie każdy może go 
używać, ale musisz wiedzieć co chcesz z nim zrobić. Mam na myśli, że możemy napełnić go 
wstępnie GANSami jedzenia i powiedzmy że jest to urządzenie 'wellness', ale zawsze musisz 
wiedzieć jak go zatankujesz. Bo co oferujemy tutaj to tylko struktura, motorki, które się kręcą 



i kontroluje nimi kontroler. Ale sercem tego, 99% tego to są oczywiście różne GANSy w 
środku i jeśli oglądasz Warsztaty Poszukiwaczy Wiedzy. Jeśli przeanalizujesz specyficzne 
warsztaty, znajdzie wskazówki jak je tankować i oczywiście możemy je wstępnie napełnić 
standardowym 'paliwem' i wtedy będzie on wypełniać standardowy proces. Więc, 
powiedziałbym że w każdym wypadku powinieneś być przynajmniej początkującym 
Poszukiwaczem Wiedzy, żeby go używać. I jeśli... zależy w jakim kierunku się udasz. Masz 
specyficzne dziedziny w Fundacji w których możesz się specjalizować, więc to jest... możesz 
nawet używać go jako urządzenia treningowego z którego możesz zbudować star-formation i 
możesz szkolić się na tej jednostce, aby czuć pola, aby z nimi pracować, możesz używać go 
na ludziach, możesz używać na roślinach na zwierzętach. Możesz go używać do wszystkiego 
i po prostu baw się nim, ale jeśli chcesz mieć konkretne wyniki musisz być Poszukiwaczem 
Wiedzy i ekspertem. (RC) Przepraszam, było pytanie czy jest jakieś wideo treningowe i było 
jeszcze jedno podobne pytanie, czy są jakieś.... (SC) protokoły! (RC) pewnego rodzaju 
wyznaczone informacje, powiedzmy w ten sposób, lub czy po prostu możemy znaleźć to w 
różnych źródłach które Fundacja Keshe już posiada. (KP) Jest oczywiście instrukcja obsługi 
do każdego urządzenia, ale myślę że nie powinno być specyficznych blueprintów, bo musisz 
mieć, zwłaszcza gdy wchodzisz w specyficzne sfery, musisz na prawdę wiedzieć co z tym 
robić. Oczywiście możesz go porostu napełnić standardowym 'paliwem', jeśli chcesz 
zobaczyć i poczuć wpływ pól... powiedzmy ZnO i CO2 na swoje ciało, co daje Ci piękny 
balans, więc jeśli chcesz tego używać w ten sposób nie ma problemu. Ale jeśli skupiasz się na 
specyficznych dziedzinach, jak mówiłem, my... my rozwijamy to czego się domagacie w 
specyficznych nauczaniach. Wspomniałeś o protokołach, te są rozwijane w specyficznych 
nauczaniach, ale nie powinieneś w zasadzie kopiować tego, powinieneś to zrozumieć i to nie 
jest tylko dla kupowania, włączania, nie wiedząc co robisz i siedzenia w środku i oczekiwania 
od niego wszystkiego. Dlatego właśnie oferujemy nasze nauki z rolnictwa, medycyny i w 
innych dziedzinach. (RC) Więc, na przykład jest pytanie od Jedi na czacie tutaj: czy kulki 
powinny kręcić się wszystkie w tym samym kierunku? Powiedzmy czy mogłyby się kręcić w 
przeciwnych kierunkach lub czy powinny być skierowane ku górze, czy w odwrotnej pozycji? 
Czy to może wprowadzić zmienne które są znaczące i czy ma to znaczenie i tak dalej? Więc 
to są rodzaje pytań które się pojawią w stosunku do tego co powiedziałeś i ludzie muszą albo 
działać na podstawie wiedzy lub eksperymentować w sposób który jest bezpieczny i 
próbować rotować wynikami i tak dalej. Czy jest coś do czego tylko lekarze mają dostęp do 
tych informacji, na przykład. To jest w pewnym sensie nowa dziedzina i wiem że jest 
pewnego rodzaju szarą strefą w stosunku do tego co może być używane medycznie. I czy 
dawać porady w ten sposób i tym podobne. Jeśli pozostawimy to ludziom by sami określili 
dla siebie co jest poprawne. (KP) Zrobiliśmy z tego certyfikowane urządzenie, pierwszej 
klasy, ale określanie specyficznych procedur i protokołów należy do lekarzy i terapeutów 
którzy tego używają i jeśli jesteś specjalistą, lekarzem lub terapeutą, możesz brać udział w 
nauczaniach medycznych, gdzie te protokoły o których mówiliście są omawiane w 
szczegółach. Lekarze i terapeuci przychodzą i mówią jakie mają doświadczenie z tymi 
dynamicznymi systemami i opracowują 'napełnienia' dla tych kulek. Więc z tym urządzeniem 
musisz być ekspertem w swojej dziedzinie, ale aby podsumować, jest ono bardzo elastyczne, 
nawet jeśli popatrzysz na nie jako na urządzenie 'wellness' taki jakie jest, jeśli nie masz 
głębszej wiedzy i napełnisz je podstawowym 'paliwem' możesz już zacząć go używać. Ale 
ponownie, musi iść z tym wiedza, tak jak z każdą częścią Fundacji, nie ważne w jakim 
kierunku się udajesz. Musisz mieć wiedzę, musisz mieć, musisz wiedzieć dlaczego i jak te 
pola działają, więc to nie jest tylko tak jak jesteśmy przyzwyczajeni że kupujemy coś, 
włączamy bez pomyślenia. Wiem że one będą działać tak czy siak, te badania te 
eksperymenty, na przykład z poziomem P.H. w tych jednostkach, one idą w górę, 1-2 punkty 
w ciągu 48h, więc jest wpływ na materię ze standardowym napełnieniem, oczywiście, 



ponieważ CO2 i cynk to nie jest tylko jedno pole, to jest spektrum wielu pól i gdy balansują 
twoje ciało, wasze ciała, w bardzo szybki sposób, ale tak czy inaczej jeśli udasz się w 
specyficzne części zdrowia, wtedy nie możliwości że możesz po prostu powiedzieć, chcę 
użyć <niesłyszalne>, oczywiście możesz ale musisz wejść głębiej i musisz kopać głębiej. I 
jeśli sam nie możesz tego zrobić, są lekarze i terapeuci, którzy już są w tym ekspertami i 
może, mówię może bo to jest coś o czym my nie możemy zadecydować, nie jesteśmy... ja nie 
jestem lekarzem medycznym i nie dam, nie mogę dać tobie, żadnych protokołów jak tego 
używać, ale jeśli skontaktujesz się z lekarzem który używa technologii plazmy, wtedy możesz 
rozwinąć swoje specyficzne przypadki dalej, więc myślę że to jest coś ważnego żeby zdać 
sobie sprawę, to nie są maszyny które możesz po prostu włączyć bez posiadania wiedzy 
używanie ich, bez kogoś kto ma wiedzę. To jest coś co musimy rozwinąć musimy używać 
razem i musimy zdać sobie sprawę że musimy mieć wiedzę jak to działa. (MK) Czy mogę 
dodać do czegoś, może nie coś konkretnego ale kolejny sposób w jaki możesz użyć tego 
systemu. Wyjaśniłem to Dr Klaus'owi. Dla niektórych z was, którzy poszukują technologii 
rozwoju statków kosmicznych, to jest struktura, może być użyte jako szkielet. Na przykład 
jeśli przesuniesz tego do tego... co nazywam... to ramię żeby poszło w górę i możesz ułożyć 3 
inne ramiona w pozycji takie że mogą stworzyć formację gwiazdy (star formation). Na 
potrzeby rozwoju technologi kosmicznej i pól, jeśli chcesz poczuć pola pomiędzy, zostało 
zrobione dużo roboty w ten sposób, gdzie możesz ustawić pozycję na niższych poziomach i 
wtedy możesz dostosować wysokość górnego, numer 4 lub dodać to co nazywamy, kolejnym, 
piątym w środku by dyktował siły pól. Możesz, na tak wiele sposobów, wziąć dwa takie 
systemu na przeciwko siebie i stworzyć, to co właśnie wyjaśniliśmy, warunek transferu 
energii, ale musisz je zmienić z kulek na kompozycję dysku. Jest pewien że Dr Klaus w 
wkrótce da nam taką kombinację tej samej rzeczy, to tylko przywiązanie by nie zmieniać. To 
daje Ci szkielet, tego co nazywam, jeśli spojrzysz na to, warunek gdzie możesz stać pomiędzy 
nimi. I nie ty, ale mogą umieścić jakie pudło lub coś w środku i zobacz jak możesz 
transmutować do kolejnego punktu w połączeniu. To będzie rozwinięte z czasem, mam 
nadzieję bardzo szybko, że zobaczysz elastyczność systemu nie jest tylko dla aplikacji 
medycznych ale także dla aplikacji kosmicznych. Możesz użyć go nawet do kreacji materii. 
W przyszłych nauczaniach mogę wam pokazać i jestem pewien że mamy ze sobą Peter'a 
który może wam wytłumaczyć jak możesz użyć tego ramienia, tego szkieletu żeby 
produkować materię której potrzebujesz. Wodę złoto, srebro, cokolwiek, cokolwiek jest w 
twojej wyobraźni, ale wiedząc jak tego używać. To jest podstawowa rama i to jak zastosujesz 
tą strukturę, to jest.... wiedza, którą niesiesz i możesz ją poszerzyć i możesz jej użyć w bardzo 
piękny sposób, tak, że to jest wszechstronny system. Jeśli szukasz, tego co nazywasz, systemu 
kosmicznego, lub elastycznego systemu dzięki któremu możesz przetestować cokolwiek, ten 
daje ci taką możliwość. Ponieważ ramiona można nawet wygiąć na boki, by dać ci większą 
przestrzeń. Rzeczywistość tego jest taka że możesz go używać w różnych wymiarach, możesz 
przedłużyć te ramiona. Więc może być użyty w kombinacjach. Poprzez ten system kontroli 
który macie tutaj, daje ci on dużo elastyczności. Możesz używać go jak to widać, dwa końce 
maszyny. To jest kompletny system do lotów, jeśli spojrzysz na to, jeśli chcesz latać nim. I 
masz pełną kontrolę dostrajanie prędkości, wysokości, pozycji i jak możesz ją zbudować. W 
nim nie jesteś ograniczony do kształtu dysku i gdzie musisz się ustawić ponieważ jest 
ustawiony, możesz ustawić je w każdy sposób. Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy 
do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 2h 52min 16sec. Rozmawiałem z 
jednym ze zwolenników KF niedawno i powiedział: Wie pan, panie Keshe, jestem bogatym 
człowiekiem ale moje bogactwo nie ma już dla mnie znaczenia, chcę pracować i prowadzić 
badania i powiedziałem: wiesz, że to pasuje do filozofii każdego założyciela organizacji lub 
wiary, lub fundacji, ludzie, którzy podążają za pracą funkcjonowania głównej struktury, 
wszyscy kończą tak samo. Ja wychowałem się w bogactwie, i bogactwo nie ma dla mnie 



znaczenia ponieważ bo zmiana społeczeństwa na lepsze jest ważniejsza niż bogactwo, które 
wytwarzamy jako ludzie biznesu i widać jak wiele ludzi biznesu, również wielu pracujących 
w tradycyjnym systemie nie wspominając o tych pracujących na siebie, dają sobie z tym 
spokój i poświęcają życie służbie dla ludzkości, w taki sposób jak ja. I to stanie się wzorcem 
dla wielu ludzi, którzy na prawdę podążają za pracą Fundacji. Twoje życie biznesowe, twoje, 
jak to określić, stanowisko nie ma nic wspólnego z tym, jak służymy ludzkości. Bogactwo nie 
ma znaczenia, zdrowie też nie, ale jeśli możemy dokonać zmiany na lepsze aby pomagać, 
zmieniać i wprowadzać zmiany. Za kolejne dwa lub trzy tygodnie, usłyszysz o wielkim 
postępie dotyczącym KF w Chinach,\ olbrzymie kroki zostały podjęte i organizacje rządowe i 
organizacje naukowe mocno przyglądają się postępowi jaki poczyniła KF, te testy 
prowadzone są przez nich samych, nie poprzez nas. Nie śpieszyliśmy się i ja dziękuję KF w 
Chinach i wszystkim Poszukiwaczom Wiedzy w Chinach którzy wspierają i pomagają w 
pracy w Chinach. Musimy być poprawni, musimy być silni w prezentowaniu technologii. 
Nowe prezentacje na Malcie, nowe prezentacje systemu medycznego do akceptacji dla 
zastosowań medycznych w krajach europejskich przez najbliższe dwa lata będziemy to na 
barkach ludzi których przed chwilą widzieliśmy we Włoszech. Musimy być poprawni. I na 
tak wiele sposobów, nasza siła pochodzi z naszej poprawności wolnego dzielenia się. 
Potrzeba wielu ludzi biznesu i dużo zaangażowania by z nami pracować ponieważ jak 
mawiają, to powinno być coś co nas chroni, ale gdy widzą, gdy ich własne rodziny a także 
dotyka to ich samych mówią: to nie ma znaczenia, idziemy do przodu, chcemy być tego 
częścią , chcemy działać i brać w tym udział. I tak powinno być. Weź wiedzę z całym jej 
pięknem, było fajnie gdybyście wydrukowali, ściągnijcie ze strony i dali ludziom. Części 
które macie. Gdy ludzie czytają z monitora ma to inny wpływ niż gdy mają tekst w rękach. 
Daj im poczytać o cukrzycy, to jest bardzo mocne, i tak poprawne, że gdy czytasz o cukrzycy 
dowiadujesz się dokładnie co robić i czego potrzeba żeby ją pokonać. Koszta na lekarstwa są 
olbrzymie, by to pokryć, otwarcie pokazujmy co trzeba robić i to jest naszą siłą. Wierzymy i 
ufamy wiedzy, którą przekazujemy i wierzmy i ufamy w to co robimy. I musimy być z tego 
dumni. Bądźmy dumni z tego, co osiągnęliśmy jako rasa ludzka z tego co osiągamy jako 
ludzka rasa. Pięknem tego jest, że życie nie trwa długo na tej planecie ale ludzka dusza 
podróżuje po przez wszechświat. Czy staniemy się niewolnikami fizyczności lub czy 
staniemy się wolnymi ptakami wszechświecie poprzez Duszę Człowieka. Ja wybrałem to 
drugie. Życie nie ma wartości jeśli nie rozumiesz jaką pozycję zajmie twoja dusza po tym, co 
ja nazywam punktem i czasem odejścia. To jest tak jak gdy masz lecieć samolotem i 
przychodzisz na lotnisko w Heathrow i ty nie umierasz ponieważ odleciałeś. Twoje myśli, 
twoja fizyczność, wymiar życia pojawia się w Paryżu albo Nowym Jorku i rozpoczyna się 
nowe życie. I to jest ludzka podróż w przestrzeni duszy człowieka i im szybciej zdamy sobie 
sprawę z tego, że odejście z tego życia to kolejne lotnisko. A gdy odlatujemy i jest inne 
lotnisko, na którym lądujemy manifestując się tam, nazywamy to lotniskiem duszy, gdzie 
nasza dusza przybiera kształt i kontynuuje swoje istnienie z tym co przyniosła. Gdy 
przybywasz do nowego miejsca przeznaczenia nie zajmują się twoimi rzeczami na lotniskach 
i twoją walizką, to co pakujesz do swojego bagażu przed odlotem jest to tym z czym lądujesz 
i będziesz używał. Nie ma sensu zabieranie swetrów, kurtek i butów jeśli spędzasz urlop na 
plaży. Spalisz się i odwrotnie. Więc człowiek musi to rozumieć i zapakować do walizki życia 
to co poprawne, tak że gdy dotrze do miejsca przeznaczenia co ja nazywam lotniskiem duszy, 
ma odpowiednie narzędzia by cieszyć się czasem i miejscem. Czy są jeszcze pytania? Czy 
kończymy na dzisiaj? To już prawie trzy i pół godziny wykładu. Słuchajcie, pozwólcie, że 
powtórzę: proszę posłuchać pierwszej części wykładu. To nowa technologia, nowe 
zrozumienie nowa wiedza dla ludzkości i ci z was którzy to uchwycą, tacy jak Arman, i jak 
KF w Chinach i jak Space Group, zaskoczą z tym, oni widzą to i rozumieją czym jest zmiana. 
W każdym razie transport po przez ludzką fizyczność staje się możliwy ale z drugiej strony, 



jeśli rozumiesz całokształt wiedzy jeśli zrozumiałeś istotę wiedzy i działasz w sposób w jaki 
pracują naukowcy w KF Arizona, przekazałem ci tajemnicę, być może muszę wyjaśnić, bo 
tego nie zobaczyłeś. Kiedy tworzysz ten system światła nowy system światła człowieka, to 
nie patrz na ludzką fizyczność. Stwórz siłę pola w swoim systemie które jest w sile Duszy 
Człowieka i wtedy możesz przenieść człowieka i nie musisz martwić się o fizyczność. 
Mogłem zaczekać kilka miesięcy z przekazaniem wam tego, ale wolę teraz. Czas jest krótki, 
chciałbym wziąć duszę każdego amerykańskiego żołnierza i doprowadzić ją do miejsca 
przeznaczenia bycia dobrym człowiekiem. Nie że są dumni, że są amerykanami i mogą 
zabijać, ale żeby byli zawstydzeni, że zabijamy i to co zrobiliśmy jest złe. Więc kiedy 
zaczniesz rozwijać i testować te systemy, zrozum siłę Duszy. KF w Arizonie, zespół Johna, 
jest bardzo blisko tego rozwiązania. Wtedy nie musisz martwić się o fizyczność ponieważ gdy 
przybywasz do miejsca docelowego, dusza przybierze formę fizyczności czymkolwiek ona 
jest. Nie musisz koniecznie mieć tego, do czego przywykłeś, ale możesz pojawić się w 
zupełnie innym kształcie, ponieważ tego wymagają nowe warunki. Przyniosło twoją Duszę, a 
nie fizyczność, żeby była uwięziona i nie ulegała zniszczeniu w tym środowisku, i dusza 
adoptuje się do środowiska pozycji, gdy przybywa. System transportacji na bazie plazmy, o 
którym dzisiaj mówiłem zmieni kierunek nauczania wkrótce wyjaśnię jak i dlaczego. Mamy 
odciski palców królów i prezydentów, którzy popełniali zbrodnie, możemy je dopasować i 
pociągnąć ich do odpowiedzialności, gdziekolwiek się nie schowają, w jakichkolwiek 
warunkach. Ci, którzy wykorzystywali ludzkość w jakiejkolwiek formie, nie będą bezpieczni. 
Taka jest właśnie dzisiejsza wiadomość. Czy będzie to żołnierz, czy prezydent, czy król. 
Równość wśród ludzi, nadejdzie poprzez esencję kreacji nowej technologii, którą 
przedstawiam dzisiaj i tak jak mówiłem jest to dar dla duszy mojego ojca. On przyniósł mi 
wiedzę, a teraz widzimy istotę tej wiedzy. Dzisiejsze nauki zmienią, i już zmieniły, od dzisiaj, 
kierunek jakim idzie ludzkość. Nie będzie już więcej aut, ani kół. Koniec z opóźnieniami w 
transporcie i komunikacji. Jeśli złożysz i zrozumiesz sposób w jaki Dr Klaus pokazał nam 
system, jeśli ustawisz to w biurze i ustawisz to w domu, to jest w Los Angeles, a to w Pekinie, 
ile zabierze ci dostrojenie się do domu? Transport duszy ludzkiej w wymiarze fizycznym 
nabrało nowego znaczenia. Wkrótce wielu z was rozwinie tą technologię. Zacznij z 
niewielkim pudełkiem, zacznij z jabłkiem, zacznij z pomarańczą. Jeśli umieścisz pomarańczę 
w systemie i rozumiesz istotę kreacji możesz wyżywić wszystkich ludzi, którzy chcą 
pomarańczę na tej planecie i którzy potrzebują witaminy C, żeby uniknąć chorób. Nauczę was 
więcej, ale musicie zacząć spisywać alfabet, potem mogę was nauczyć jak tworzyć słowa i 
zdania. Dzisiejsza nauka to krok do przodu, dla każdego naukowca, który zrozumiał 
technologię plazmy. Zrozum to i i zrozum jakie zmiany przyniesie to dla ciebie. Olbrzymie 
zmiany, takie, których nawet nie potrafisz sobie wyobrazić i możliwe do zastosowania, bo już 
przetestowałeś rdzenie i testowałeś cewki i widzisz, że powoli uzyskujesz coraz większe 
zaufanie do swojej pracy. Nabrałeś zaufania do wiedzy, i to był jedyny cel lat nauczania, że 
nabywasz zaufania do tego, co robisz i potem możesz robić wszystko. To tak jak, że nie 
możesz iść na igrzyska olimpijskie, jeśli wcześniej w ogóle się nie przygotowałeś. Teraz 
wykonałeś już całą pracę i jesteś na olimpiadzie. Jest czas kwalifikacji i poprzez to dzięki sile 
wiedzy, zrozumiesz, że Ty zmienisz kierunek ludzkości, nie ja. Ja pokazałem wam drogę, 
przekazałem wam wiedzę. I ci z was, którzy są aktywni w rozwijaniu technologii to czas dla 
was żebyście stanęli na scenie. Wielu z was przyszło i wykonało małe pracę, ale teraz 
nadszedł czas, jak popatrzymy na Francję i Rumunię, z amerykańskimi i irańskimi 
sympatykami KF zmieniamy kierunek. Musimy zmienić kierunek, ponieważ w tej chwili 
pozostawiliśmy zarządzanie tą planetą w rękach bandy niekompetentnych przywódców, w 
niektórych krajach. Jak niedawno powiedział jeden z przywódców światowych, "Chciałbym, 
żeby niektórzy z moich kolegów wiedzieli którą stroną ich ciała przemawiają" i wydaje się że 
tak rzeczywiście jest, a my musimy zająć stanowisko i zmienić tą sytuację. Nie musimy 



niczego robić na siłę, potrzeba tylko wytworzyć warunki. Jeśli to rozumiesz, to możemy robić 
wiele innych rzeczy. Transport, transmutacje. Transportowanie duszy jest dużo prostsze niż 
ciała fizycznego. Fizyczność posiada masę i wiele rzeczy do przeniesienia. Dusza to pakiet 
tak wielu pięknych rzeczy, które możesz wyciągnąć, odpalić je i same się zamanifestują. 
Arman, daję ci zadanie i dostaniesz na to kilka tygodni. Chcielibyśmy zobaczyć jak można 
zmienić pozycję i jak możesz dokonać transmutacji. Jesteś najlepszym człowiekiem jakiego 
znam, na tym polu, więc uczyłem, a teraz czas abyś poszedł w przód - jak mawiamy. Jako że 
masz bliski kontakt z Johnem w Arizonie, pomiędzy wami obojga, powinniście być w stanie 
zrobić to o czym uczyliśmy dzisiaj. Żadne pieniądze tego świata nie mogą kupić wiedzy, o 
której mówiliśmy dzisiaj. ale możesz sprawić że wszystkie pieniądze tego świata stracą 
wartość, ponieważ jest to piękna wiedza. Czy są jeszcze pytania? Jest specyficzne pytanie, 
chociaż myślę, że już dałeś na nie odpowiedź w bardziej ogólny sposób, ale je przekażę. 
Wiem, że robi się późno i może powinniśmy kończyć. Jedi pyta na czacie pyta: czy to 
urządzenie pracuje z kulami GANSowymi, on nawiązuje do tego urządzenia, które pokazywał 
Klaus. Ale pan Keshe mówi o dyskach, jak zmienia się sferyczna propagacja tych systemów, 
gdy używamy dysków? Plenarne, promieniujące w osi poziomej, prawdopodobnie będą 
działać w inny sposób. Poprzez te płaskie dyski produkują pola, przenoszące inne siły niż 
sferyczne. Kształt powinien mieć wpływ na równanie, gdy mówimy o kształcie jako o 
odcisku palca wirującej materii. Jak ta zmiana wpływa na to urządzenie? Więc pokazałeś 
wcześniej kształt dysku i kształt..... (MK) Widzisz...widzisz...co to jest... jeśli mogę dodać do 
wiedzy, bo jesteście tak fizyczni. Tu nie ma większej różnicy, niż to, co robiłeś w reaktorach 
sferycznych. Jak mówię, jeśli nauczysz się prawdziwej wiedzy, to powinieneś mieć jej 
przegląd. Gdy używasz reaktorów sferycznych to co się dzieje? Pokażę ci, może zrozumiesz 
skąd bierze się wiedza i jest to bardzo proste. Wcale nie musisz być, jak mówiła, żydem z 
białą brodą, o nazwisku Einstein. Więc dla tych, którzy nie są Żydami, jest to bardzo proste. 
Masz kulę, wkładasz do niej gansy, jeśli pamiętasz, pan Rick Crammond zrobił wiele tych 
rzeczy i kiedyś był bardzo podekscytowany/ Pasmo przeniosło się tutaj, jeśli pamiętasz, przy 
określonej prędkości. Woda została tutaj i tutaj i to pasmo stało się twoimi gansami, więc w 
rzeczywistości, efektywna część całego wymiaru tego procesu jest taka. Teraz, jeśli to 
wyjmiesz, to działa płasko, teraz to widzisz? Teraz, ponieważ jest na tym poziomie, staje się 
tym. Zamiast umieszczać trzy rdzenie, w środku siebie, teraz umieszczasz materiał, jeden na 
drugim. To jest różnica, ale w tym procesie pola krzyżują się tak jak w prostokątnym 
magnesie. Ale to co masz, to rotacyjna siła pól wewnątrz, to na przykład kręci się w tę stronę. 
Zauważysz, że potrzebujesz zrobić tylko jedną rzecz, że nie potrzebujesz rotacji, po prostu 
potrzebujesz zainicjować plazmatyczne napięcie, poprzez swoją kontrolę prędkości. Ci z was, 
którzy myśleli o zastosowaniu silnika i połączeniu trzech przekażę wam tajemnicę.. Teraz, 
skąd bierze się to natężenie plazmy? Pamiętacie swoje jednostki Magrav? Które 
wyłączyliście? i podłączyliście do nich lodówkę? i mieliście kabel idący do źródła zasilania? 
To co daliście na wyjście to była energia MagRav. energia plazmowa i teraz widzicie jak 
wasz system MagRav wchodzi do gry Nie musisz tworzyć rotacji kulek możesz to 
kontrolować za pomocą pól plazmowych prędkość kontroli. wyciąganie lub przyciąganie. i 
jak mówią Bob jest twoim wujkiem. W nowej technologii plazmowej nie potrzebujesz już 
silników skończyliśmy z tym. bo jeśli zrozumiałeś do teraz tworzysz to poprzez kontrolę 
przepływu pól plazmy wszystkie części technologii których was nauczyłem wszystkie są 
powiązane. Patrzyliście na technologię plazmową poprzez system magrav ile napięcia ci daje? 
Daje wam miliony megawatów w polu plazmy i niektórzy z was mogli dokonać transferu i 
otrzymali system dynamiczny i otrzymali działający system magrav Teraz rozumiesz? i ciągle 
wam mówię daję wam generator od pierwszego wykładu dotyczącego systemu magrav a wy 
byliście tak fizyczni szukacie napięcia starałem się was nauczyć napięcia plazmowego a wy 
poszliście za tanim ludzkim zrozumieniem prądu. Teraz rozumiecie w jaki sposób jeśli 



zrozumieliście w jaki sposób użyć systemów magrav i to da wam jednostkę energetyczną, 
prąd elektryczny nie ma zbyt dużego wpływu na plazmę. prąd plazmatyczny ma a wasz 
system magrav jest jego źródłem. To nie jest wasz generator którego szukaliście 
Powiedziałem wam dałem wam generator pierwszego dnia ale byliście ślepi. Teraz 
rozumiecie na co byliście ślepi. zajęło mi to dwa lata aż do dziś by wam to wyjaśnić. Dałem 
wam jednostki magrav, zaprojektowałem je wraz z Vernim spędziliśmy wiele czasu 3 lata 
temu? Czy jest Vernie w tle? Tak jestem Panie Keshe. Pamiętasz jak wiele czasu spędziliśmy 
na testach jak wykonać cewki? by zobaczyć efekt? Tak. Robiliśmy to codziennie Codziennie 
Panie Keshe, codziennie. By zaprojektować Tak kontynuuj od sierpnia do myślę 
października, później kontynuowaliśmy dalej. Wszystko było testowane z Vernim bo on zna 
duszę pól, on je czuje, jest bardzo podobny do mnie. To przyjemność z nim pracować i mniej 
więcej codziennie spędzaliśmy czas on robił cewki ustawiał je przekładaliśmy je na różne 
sposoby by to zobaczyć. Ale Mogliśmy to ogłosić wtedy, że to energia plazmowa ale nikt z 
was nie zauważył by jej wartości Ale dzisiaj ją widzicie. Widzicie jak to działa do czego 
zostało zrobione Istnieje brakująca część w waszej pracy czyli co zrobić by ten system 
magrav stał się niezależny abyście mogli pracować z plazmą to bardzo proste jeśli tego nie 
widzieliście Podłączacie zasilanie spowrotem do pola systemu jeśli rozumiecie to jest 
generator energia elektryczna nie ma zastosowania w kosmosie jest tak niska, że nie jest w 
ogóle brana pod uwagę jeśli chodzi o użycie. Dlaczego wsiadacie na osła gdy macie jumbo 
jeta, lub statek kosmiczny? Teraz rozumiecie wiele technologii właśnie wchodzi i ludzie jak 
Armen to rozumieją ludzie jak Vernie Chiński odział kosmiczny KF Oni rozumieją to w 
pełni, słuchają w tle. Spędziłem z nimi piękne 3,4 dni przez ostatnie kilka dni i miło widzieć 
jak rozwinęły się sprawy w jaki sposób udało się nam wyciągnąć energię z systemu bez jego 
dotykania. KF China jest bardzo potężna bo oni rozumieją, oni zrozumieli w pełni cały proces 
tylko to poukładać. Pokazałem wam to na 3 sposoby jeden idzie przez fizyczność drugi 
poprzez duszę a trzeci poprzez wymiar interakcji Więc teraz widzisz jak kawałki wieloletniej 
pracy schodzą się razem. i moje najgłębsze kondolencje dla wszystkich prezydentów stanów 
zjednoczonych z powodu ogłoszenia wojny z narodem i bojkotu i moja największa 
wdzięczność dla niego że poprzez takie działanie pozwolił nam uwolnić tą technologię tak 
szybko. Chcę tylko wiedzieć wzywasz łódź wzywasz statek wzywasz statek wojenny, 
wzywasz najbardziej zaawansowany samolot podejmę wyzwanie. nie tylko ja ale wspierający 
KF je podejmą. bo teraz możemy dosięgnąć duszy człowieka Gdy nie będzie duszy do walki 
to będzie jak piękny rols royce bez silnika. Jakieś inne pytania? Panie Keshe mamy tu Rui 
który ma podniesioną rękę więc może pozwolimy mu zabrać głos. Witam, dzień dobry Pnie 
Keshe dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Rui, gdybyście nie wiedzieli Rui jest 
przedstawicielem Rady Uniwersalnej dla języka portugalskiego Tak, moje pytanie ... 
przepraszam. Kontynuuj. Kontynuuj słuchamy. Moje pytanie jest natury technicznej. Jeśli 
możemy użyć dla dysków dysków z nano miedzi i beadsów z różnymi GANSami nieczytelne 
Jak powiedziałem w tej technologii robisz według swojej inteligencji i swego zrozumienia. 
Zostawiliśmy nanotechnologię na początku wykładów jakieś 5, 6 lat temu gdy zaczynaliśmy 
wykłady. jak przeszliśmy do następnego poziomu, wolnych pól Możesz zrobić i tak i tak ale 
to ma swoje ograniczenia. filtrowania pól gdy używasz gansów masz wymiary ich otwierania. 
Musisz Musisz to dobrze zrozumieć Gdy pan De Lanua otworzył pudełka KF systemów 
plazmowych i nazwał je jednostkami terrorystycznymi To co znaleźli i zabrali do Centrum 
nuklearnego w Mal nie mogli zrozumieć testowali to na wszystko lecz jak powiedzieli 
Belgowie są na wiele sposobów na poziomie naukowym ignoranccy i głupi. Zobaczyli coś 
interesującego. wiele magnesów pierścieniowych niektóre z dziurami niektóre bez lecz teraz 
jeśli popatrzysz na tą sekwencję to jest to czym one są Ukryłem najbardziej zaawansowaną 
technologię w magnesach. Bo siła pól je tworzy. Pokazałem wam konstrukcję jednego jakiś 
czas temu i dlatego nazwali to Fraudem, wiecie co? Gdy głupi człowiek nazywa się policją i 



mordercą wszystko musi być dla niego głupie i pokaże bardzo wyraźnie że to wymaga 
ludzkiej inteligencji i wglądu. i jak widzieliśmy najbardziej zaawansowani naukowcy 
nuklearni w Belgii okazali się grupą jak to nazywam ignorantów dla nauki wszechświata i 
nazwali się naukowcami. Myślę że Mal powinno zostać zamknięte. A ci wszyscy ludzie 
powinni zostać osadzeni w instytutach dla osób chorych psychicznie. BO teraz rozumiecie w 
jaki sposób jeśli spojrzycie na to, i połączycie magnesy pierścieniowe razem w jaki sposób 
tworzycie plazmę dynamiczną, możecie nawet dopasować do duszy człowieka. ale to jest dla 
fizycznego człowieka Jeśli bym użył plazmy w sposób jaki robimy teraz powiedzieliby, że 
gość używa pustych butelek wzięli wszystkie nuklearne centra badawcze zgłosili do sądu że 
zrobiliśmy test w Mal i nic tam nie ma. BO pa De Lanua jest najgłupszym człowiekiem 
którego poznałem w życiu I mogę wam pokazać, że jest mordercą bo spowodowałeś wiele 
szkód wielu ludziom bo nie zrozumiałeś zaawansowanej technologii pierścienia 
wszechświata. Jeśli spojrzysz w esencji widzimy te pierscienie wokół każdej gazowej planety. 
i każda planeta ma gazowy warunek bo bez gazowego warunku, co to jest gazowy warunek? 
Warunek gazowy to to. Gdy masz gazowy warunek masz swobodny przepływ plazmy Co to 
jest przepływ pola plazmy? To jest to To jest to co tworzy. Więc widząc wokół pierścienie 
większości, wszystkich, jakiegokolwiek fizycznego wymiaru ukazuje że użył fizycznego 
wymiaru siły pól by zamanifestować fizyczność istoty. Ja używam pierścieniowych 
magnesów ci którzy pracowali ze mną w laboratoriach widzą, że noszę jakieś 10 tysięcy 
magnesów bo replikuję pierścienie siły pól wszechświata Bardzo podobnie jak pokazałem 
kulę i otrzymaliście pierścień wziąłem pierścień jako magnes i widzieliście używałem ich na 
wielu demonstracjach Rik używa ich w każdym zastosowaniu, teraz gdy macie te pierścienie 
Zrozumcie co to jest Jeśli chcesz pójść do stanu materii możesz to zrobić. Jeśli chcesz 
pracować w wymiarze wszechświata przenosisz się do plazmy i jeśli staniesz się bardziej 
zaawansowany pracujesz tak jak Arizona dołączyła do nas pracując John wskoczył na stopień 
ale nie może zobaczyć jak się tam wpasować Ale to część nauki, część nauki, ja nigdy nie 
robię rzeczy i nie stawiam przed ludźmi bo wtedy nikt się nie uczy staje się kopiarką. 
Używasz pól do transportu bardziej niż transportu materii i wtedy przechodzisz do kolejnego 
kroku i wtedy możesz zrozumieć działanie kolejnego kroku Wtedy możesz pójść do pozycji w 
której możesz wziąć cokolwiek i zbudować cokolwiek chcesz Dziękuję Panie Keshe Dał mi 
pan wiele pomysłów Mam nadzieję, że będziemy mogli ich użyć pięknie w Radzie 
Uniwersalnej by zmienić wiele umysłów ludzi mówiących po portugalsku. bez fizycznego 
dotykania. Na wiele sposobów musimy zrozumieć całość wiedzy i jak powiedziałem moim 
celem do 1 listopada jest to, że sparaliżuję całą strukturę sankcji i krzywdzenia innych 
narodów. Byłem z chińską strukturą przez długi czas i to co widziałem w chinach Dlaczego 
Chińczycy są ugięci przed amerykanami bo oni kontrolują ich przez zaopatrzenie pożywienia 
przez import ziarna i oleju. To jest okup w pewien sposób dlatego narody słuchają ameryki 
oni oni obcinają ziarna, obcinają olej obcinają pierwsze linie żywności, to będzie masakra w 
narodzie. Teraz to zmienimy Bardzo szybko. i amerykańskie ziarno zostanie w Ameryce, bo 
każdy naród będzie produkował wystarczająco ziarna by się wyżywić. równość w 
bezpieczeństwie żywności, zdrowia jest głównym celem wspierających KF na całym świecie. 
Wielu z was będzie szukać w jaki sposób przezwyciężyć to zwierzęce zachowanie 
amerykańskiej struktury Teraz zdradzę wam sekret jedynym sekretem jest to, że amerykanie 
kontrolują trzy rzeczy Nie kontrolują ropy nie mamy z tym problemu, kontrolują ziarna czyli 
żołądek człowieka i kontrolują komputery i wielu z nas odsunęła się od w naszej strukturze od 
Microsoftu i innych programów więc, nie mają nad tym tak wielkiej kontroli i mimo tego, że 
mają wiele mogą zatrzymać swoje komputery Nasz naród może pracować sam 
Bezpieczeństwo żywieniowe jest największym problemem i dzięki temu co powiedziałem 
możemy nakarmić każdego chińczyka aby nie był głodny za pomocą niewielu systemów. i 
wtedy gra się zmienia Nie potrzebuję was nie musicie mi przeszkadzać w karmieniu mojego 



narodu Nie mówimy teoretycznie, właśnie nad tym pracujemy. Musimy się upewnić że 
bezpieczeństwo żywieniowe nie pochodzi od kontroli ziarna i zmuszania narodu ale pochodzi 
od zdolności narodu do wykarmienia swoich ludzi aby nie byli głodni, głód pochodzi z 
energii nie z ziarna i z technologią którą opracowaliśmy możemy nakarmić energią na terenie 
kraju. Żegnaj Gwiazdo i pasku Gwiazdy będą na niebie a paski zostaną użyte gdzieś indziej o 
czym powiem wam później. Jak powiedziałem musimy zrozumieć Dałem wam trzy dyski 
Zrozumcie w jaki sposób pracowaliście z pomarańczą, i piłką i następnie użyjcie dysków, 
kulek i dynamicznych rdzeni możecie nakarmić naród ludzie nie będą czuli głodu wielu 
chińskich badaczy, w tej chwili jest chiński gość który tłumaczy na żywo, mówi jak ja mówię 
on tłumaczy jest boski w swojej pracy, bardzo go szanuję Charles nie może tłumaczyć innych 
ludzi angielskiego, ale przyzwyczaił się do tłumaczenia mnie, mojego angielskiego na chiński 
i jak teraz rozmawiamy, on tłumaczy w tle. Dziękuję bardzo za to co robisz Charles to piękne 
co robisz on przestał jeść w zeszłym roku czy rok wcześniej i pije tylko wodę i funkcjonuje 
bez pożywienia jeśli jest na linii na żywo może przyjść i powiedzieć mówi płynnie po 
angielsku Z nim i innymi chińczykami wiemy że możesz się wyżywić Teraz zaczyna 
transferować energię do wody, z tą nową technologią której dziś nauczyłem, z jednym 
systemem magrav dwoma systemami, możemy kontrolować żywność dla całego narodu to 
będzie wykorzystane w sytuacjach kryzysowych jak trzęsienia ziemi jakie widzimy teraz w 
tym kraju. możemy wytworzyć ciepło by utrzymać ciepło możemy transmitować energie, 
które zastąpią antybiotyki i wszystko inne czego człowiek potrzebuje w czasie katastrofy 
Prawdziwa oaza to nie system Magrav, Prawdziwa oaza to system który pokazałem dzisiaj. 
Możesz zmienić klimat zmienić warunki i To co widzę Wiele z tych technologii bardzo 
szybko wyjdzie z chin. dałem cały swój czas i wysiłek by wspierać chiński rząd i chińską 
strukturę gwarantującą zabezpieczenie żywności który powoduje odcięcie rąk jak to nazywam 
agresji poprzez kontrolę żywności Rządy takie jak Indie i chiny muszą być wspierane poprzez 
bezpieczeństwo żywności i zabezpieczenie zdrowia bezpieczeństwo energetyczne jest już 
zapewnione, jeśli pokaże wam jak, zaczniecie uciekać. Poprzez umieszczanie jak to 
nazywacie masek dla telefonów komórkowych możemy wykarmić wszystkich nikt nie będzie 
potrzebował jeść. I Charles może wam powiedzieć on zrobił to przez wodę i inni Chińczycy 
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Koniec 
tłumaczenia. 
 


