
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
35 min 41 sekund. (JB) Ja mam jedno pytanie, jeśli nie masz nic przeciwko, tu Jon. Hello? 
(RC) Tak Jon słyszymy cię. (JB) OK (JB) Moje pytanie brzmi: (MK) Czy chciałbyś nam 
powiedzieć kim jesteś, my wiemy kim jesteś. (JB) Tu jest John z Arizony. (MK) Tak i? (JB) 
Pytanie dotyczy: Kiedy otwieramy pola Plazmy... tydzień temu mówiliśmy o otwieraniu pól 
w taki sposób, że Dusza może się urodzić, jeśli zechcesz i moje pytanie jest, jak można 
utrzymać pola otwartymi wystarczająco długo, tak, aby Dusza się narodziła? (MK) Ha ha. 
Myślę, że to jest gdzie nie zrozumiałeś, i to jest gdzie, jakoś nie mogą dotrzeć, specjalnie dla 
zespołu w Arizonie. Jon jest szefem centrum badań w Arizonie, dla was abyście zrozumieli i 
dla wielu innych ludzi. Czy możesz powtórzyć swoje ostatnie dwa zdania? (JB) Pytanie 
dotyczy tego, jak tworzymy Duszę Plazmy tak, że może narodzić się w życie i trzymać się 
tego życia, a nie tylko żeby była iskrą, którą widzieliśmy na niektórych innych filmach? (MK) 
Iskry, które widzisz, wiesz, powinienem być w stanie je utrzymać. Pytanie znajduje się w 
zadanym pytaniu i odpowiedź jest odpowiedzią na pytanie które zadałeś. To nie jest 
odpowiedź na twoje pytanie, ale to jest słowo "otwarta(Plazma)", odpowiedź brzmi: Nie. My 
nie otwieramy Plazmy. Pamiętasz kilka tygodni temu wyjaśniłem o skórze statku, jak 
odwracamy ją na lewą stronę i teraz staje się Plazmą w stanie materii. Kompresujemy Plazmę 
w takim stopniu, że centralna siła pola Plazmy, która jest bardziej magnetyczna niż 
grawitacyjna powraca z powrotem do siebie. Tutaj jest problem. To jest właśnie gdzie 
zrozumienie nie jest dojrzałe. Nie możemy otworzyć Plazmy. Zwiększamy grawitacyjne siły 
pola Plazmy tak bardzo, że siły pola grawitacyjne zawracają aby stać się magnetycznymi. To 
jest konwersja grawitacji w pole magnetyczne, zmiana natężenia pola. Zmiana grawitacji na 
magnetyczne lub zwiększenie magnetycznego w porównaniu do grawitacji, w ten sposób 
Dusza Człowieka zostaje stworzona w łonie matki. Tu jest niepoprawne zrozumienie języka: 
"otwieramy" - my nie otwieramy, kompresujemy Plazmę w jednej z jej dwóch sił, tak aby w 
konwersji zbierała silniejsze z drugiej. W jednej płaszczyźnie chcesz zwiększyć pole 
grawitacyjno-magnetyczne, aby stworzyć przestrzeń i w inny sposób tworzysz i 
przekształcasz ten sam materiał by stworzyć kompresję, wtedy się staje magnetyczny z 
grawitacyjnego. To tu jest nieporozumienie, to nie jest nieporozumieniem, to nie zostało 
zrozumiane. Kiedy widzisz światło, skompresowałeś światło, ale jeśli skompresujesz tę 
Plazmę w prawidłowy sposób, będzie piszczeć, i się obracać i wtedy magnetyczny staje się 
silniejszy niż grawitacyjny. A jeśli zmienisz to odwrotnie, to się skurczy, da ci grawitacyjne.. 
Ekstremalnie prosto. Teraz gdy udało ci się stworzyć Plazmy, które mogą same się obracać, 
bez silnika, musisz opracować.... Ostatnio byłem jednemu z laboratoriów, i udało się im, 
dzięki nowemu materiałowi, który zostały wprowadzony, stworzyć to, co nazywają rykiem 
Plazmy. Powiedziałem im: Czy to nagraliście? powiedzieli: "nie", powiedziałem: "Czy to się 
nie stało w mgnieniu oka, jak długo to zajęło?" "dwie godziny", powiedziałem: "Przez dwie 
godziny nie mieliście czasu, aby nagrać to, co osiągnęliście?" Ale robił dźwięk łuuuuuuu, co 
jest....oni wiedzą, ponieważ pracują z polami, to są pola Plazmy. Więc części badaczy z 
Fundacji Keshe, udało się im osiągnąć te dynamiczne pole wraz z hałasem, szumem tarcia, 
przestrzeni silniejszego pola względem pola grawitacyjno magnetycznego Ziemi. I to się stało 
tak, jak powiedziałem w ubiegłym tygodniu, wraz z rozwojem nowego paliwa. Utrzymujemy 
strukturę tego paliwa niezwykle blisko naszego serca, ponieważ ma inne zastosowanie. 
Udostępniliśmy to trzem lub czterem członkom Fundacji Keshe, wewnętrznie i ci ludzie są na 
krawędzi badań technologii kosmosu. Kolejnymi krokami dla nich w najbliższych dniach to 
utworzenie drugiego i dynamicznego trzeciego wymiaru, tak aby utworzyły pole grawitacyjne 
i światło. Dwie drużyny są na tym torze, więc co robisz to, gdy zobaczysz wymiar rotacji nie 
jest tak, że idzie w ten sposób ale kompresujesz to. Szum powinien zaniknąć, a następnie 
szum powinien powrócić przy odwrocie, i jest to czas, w którym dowiadujesz się, że jest to 
szum grawitacyjny, to jest magnetyczny szum. Wielu z was widziało to na waszych 



instrumentach, ale nigdy się nie zorientowaliście. Teraz widzisz to w dźwięku, słyszysz to w 
dźwięku, widzisz w dynamicznym przepływie. Mówię ci, co to jest i od razu ci zaklika. Wróć 
do mojej słynnej wiadomości w butelce. Kiedy włożysz elektrody, jeśli podłączyłeś je do 
woltomierza, widziałeś plus sześć, siedem, plus osiem, a potem wróciło do 7, +6, +5, a 
następnie 0, a następnie jest -1, -2, -3. Magnetyczne do grawitacyjnego, widziałeś to na 
swoich instrumentach, powinieneś był zrozumieć, że to zmiana przepływu Plazmy. Teraz, 
ponieważ udało nam się zwiększyć prędkość przepływu wewnątrz, teraz możesz zobaczyć lub 
możesz jego usłyszeć hałas. Następnym krokiem jest to, teraz gdy mamy wiele rdzeni, one 
będą interreagować i stworzą dokładnie to, co się stało. Rdzeń Caroline,rdzeń wewnętrzny, 
zewnętrzny rdzeń, a następnie warstwy i fizyczność. A teraz interakcję z polami 
grawitacyjno-magnetycznymi Ziemi. Ten reaktor zostanie przetestowany w ciągu następnych 
24 h, 48 h. W zależności od tego, co zrobią nasi naukowcy, powinni być w stanie osiągnąć i 
donieść o pierwszych przełomach. Nie zobaczysz w tym procesie światła, aż do samego 
końca. Wtedy jeśli zrozumiałeś tę strukturę, dojdziesz do następnego punktu, interakcja pola 
grawitacyjno-magnetycznego twojego systemu, stworzy ruch w odniesieniu do ziemskiego 
grawitacyjno-magnetycznego pola. Zrobisz to źle, to nic nie zobaczysz, może usłyszysz jakiś 
hałas. Pięknem tego jest, teraz grawitacyjno magnetyczne pole Ziemi, interreaguje z twoim 
systemem. Widziałem u niektórych z was, którzy to testują, trzymacie swoje reaktory na 
podłodze, tracicie energię do otoczenia, pokazałem to na magnesach. Twój system musi być 
swobodny, co znaczy, że nie powinien być podłączony, ani dotykać czegokolwiek, poza 
twoim nano materiałem, i rama twojego systemu, musi być nano-powlekana, nie możesz 
zawiesić tego na drewnianej ramie lub na czymś innym, ponieważ transfer energii musi być 
zapieczętowany. Jeśli widziałeś chiński system, wróć do wcześniejszego nauczania, zobacz 
czarne arkusze na stole, na podłodze. Odizolowaliśmy system od Ziemi poprzez nanomateriał, 
nawet kable są izolowane, podłoga w laboratorium została przemyta materiałem nano. Musisz 
zrobić wszystko, aby osłonić siebie, aby stać się niezależną jednostką, w twoich testach. Więc 
jeśli to rozumiesz grawitacyjno-magnetyczne pole Ziemi, próbując dopasować się do 
grawitacyjnego magnetycznego pola twojego systemu, z ciśnie twój system, a następnie 
grawitacyjny lub magnetyczny, zamanifestuje się. Nie otwierasz Plazmy, wchodzisz w 
interakcje by ją skompresować, tak że poprzez kompresje wprowadzasz ten drugi. Do tej pory 
nie mogłeś tego zrobić ponieważ miałeś silniki, jeśli pamiętasz silniki stały się bezużyteczne, 
teraz twój system poleci. Nowe systemy muszą być trzymane w pozycji otwartego 
laboratorium. Ci z was, którzy prowadzą badania, a wielu z was robi te rzeczy w domu, to jest 
piękno tej technologii. Zacząłem tę wiedzę w garażu, wielu z was podąża tą drogą. W garażu, 
w kuchni, i jak jeden z ambasadorów powiedział mi i Caroline, przeniosłem się do mojego 
pokoju gościnnego, moja sypialnia stała się moim laboratorium. Więc, wielu z was na 
różnych poziomach wiedzy, testujecie wszystko. Niektóre gospodynie, niektórzy 
profesorowie i jacyś inni naukowcy, oni wszyscy są tacy sami. Tym razem ludzkość zaczyna 
od tego samego podłoża i od tego samego poziomu. "Jedną sekundę, proszę, otrzymałem 
jakąś wiadomość." Gdy rozmawiam z poszukiwaczami wiedzy, badacze są w podłożu, 
próbują mi powiedzieć, bez połączenia z niczym innym lekki wiatr może być odczuwany i 
ustawiają parametry dookoła. W trakcie gdy rozmawiamy, badacze słuchają i także pracują w 
tle. Więc, co jest ważne, udało im się nie poczuć wiatru na zewnątrz, to umiejętność 
stworzenia pola i zaufania że jest tam, że z czasem doprowadzi do. Jest kilka rzeczy, jakie Jon 
musi brać pod uwagę i o których musi pamiętać. I to jest, masz system w środku, stworzyłeś 
swój system, ale jakie grawitacyjno-magnetyczne parametry pola stworzyłeś na jego 
zewnątrz. Ponieważ ziemskie pole grawitacyjno magnetyczne jest ciągle obecne, manifestuje 
się w odniesieniu do niego, ale jak daleko możesz zobaczyć, gdzie jesteś? To właśnie 
zasugerowałem naszym zespołom badaczy, zbuduj dwa systemy, i przesuń jeden system, 
względem drugiego, i zobacz, co widzisz, teraz pracujesz niezależnie. Grawitacyjno-



magnetyczne pole tego systemu, stworzy wiatr w tym, a grawitacyjno magnetyczne pole tego 
stworzy wiatr w tym. Ten proces wiatru i sposób jego rozpoczęcia, zajmuje miliony lat w 
kosmosie by doprowadzić do stworzenia pierwszej drobiny kurzu, aby się stała małą planetą 
lub mały kurzem planety, aby zapoczątkować planetę. I wy, tak samo jak Armen urodzeni w 
szóstym miesiącu spodziewacie się żeby to było w jednej chwili. Musisz dać temu czas i 
zrozumieć, w nadchodzących czasach, zrobisz to jak za pstryknięciem palcami, ale teraz 
musisz zrozumieć. Nie tylko musisz stworzyć wiatr wewnątrz, ale musisz stworzyć wiatr na 
zewnątrz, tak abyś mógł nim dmuchać, aby ten wiatr mógł wyjść, lub stłumić go poprzez ten 
drugi tak, że wytworzy wiatr w środku. To zajmuje dużo czasu na oczekiwanie na to by 
ziemski system grawitacyjny interreagował, ale poprzez ten, teraz kontrolujesz. Wróć do 
zdjęć jakie zostały wypuszczone, odnośnie systemu KF chińskiego, mamy dwa systemy. 
Ponieważ nie dlatego, że oba systemy nie mogą być zawsze równe, ale wymuszają na sobie 
siły pola. Nie potrzebujesz zewnętrznych generatorów. Teraz John rozumiesz, potrzebujesz 
dwoje do tanga, ale potrzeba dwóch Tango, aby naprawdę zrobić Tango, żeby porównać kto 
tańczy, jeden wewnątrz systemu, a drugi poza systemem. Ponieważ te, jeśli dobrze to zrobisz, 
utworzą kompresję w polach i otworzą Plazmę poprzez kompresję i ruch, nie jeden. Wiesz co 
mówią, mówią: W Farsi mówią: "Jedną ręką nie możesz klaskać, potrzebujesz dwóch." Każdy 
z nich niesie własną energię. Więc musisz zrozumieć proces, że teraz gdy stworzyłeś Plazmę, 
musisz ją skompresować, ale w tym samym czasie, musisz zrozumieć, że musisz zamknąć 
pola, tak aby w interakcji, pole nie tylko były kompresowane, ale otwierało się. Nie otwierasz 
go po prostu włamując się do niego, kompresujesz je i same się odwraca, ponieważ w 
niektórych punktach, w odniesieniu do grawitacyjno magnetycznych pól swojego otoczenia, 
mają punkt zwrotny. To jest to, czego uczyłem lata temu w naukach i może wrócę do tego 
jako powtórka. Masz pole grawitacyjne, masz pole magnetyczne, oba biegną równocześnie 
względem siebie. Pole grawitacyjne, kiedy wchodzi i porusza się wzdłuż magnetycznego, w 
niektórych punktach, siła pól grawitacyjnych i magnetycznych, w danej sile jest taka sama, i 
teraz co się dzieje? Słyszałeś o słynnym U-zwrocie? Jeden może płynąć do drugiego, lub 
odwrotnie, i to może się zdarzyć w każdym punkcie, gdy dwie siły się dopasowują w tej sile 
pola. I w tak wielu przypadkach jest to punkt tworzenia materii, w odniesieniu do środowiska, 
które je stworzyło. Więc w jaki sposób tworzysz, jak odwracasz grawitacyjno-magnetyczne 
pole? Tworzysz U-zwrot, dla któregokolwiek z nich. Tworzysz grawitacyjno-magnetyczne 
pola, takie abyś w którymkolwiek momencie podyktował to zawracanie, nie możesz tego 
włączyć i wyłączyć, to nie jest maszyna. Musisz nauczyć się tworzyć parametry, które staną 
się punktem odbicia. To jest część technologii której powinieneś się nauczyć do teraz. Nie 
czekasz aby wejść całą drogą do środka i wrócić, uczysz się, że w tej sile, jestem na planecie 
Zeus i dla planety Zeus, punkt zwrotny, grawitacyjny do medycznego jest w tej sile, ale 
Ziemia jest tutaj, a planeta Boga jest tutaj. Musisz stworzyć te kule... (JB) Przepraszam. Czy 
możemy to zrobić z nano gwoździami i dyskami. (MK) Jak stworzyłeś pola? Z jakich 
materiałów? /NW jakich warunkach? W porównaniu do jakiego środowiska? (JB) Więc 
myślę, że jeśli umieszczę... (MK) Wróć do zrozumienia technologi. Straciliśmy cię Jon. (JB) 
Nie, jestem tutaj. Co chciałem powiedzieć. Przepraszam. (MK) Pozwól mi po prostu wyjaśnić 
coś, ponieważ to jest ważne, tak myślę. Jeśli pamiętasz, jeden nazywa się inercja 
(bezwładność), jeden nazywa się grawitacją, w niektórych, wielu elementach nie koniecznie 
we wszystkich. Ale jednocześnie Plazma jest punktem konwersji, zależy od tego, jaki wymiar 
chcesz osiągnąć, w stanie materii lub w stanie energii? Przeczytaj artykuł o teorii 
zunifikowanych pól, który napisałem. Co oznacza "zunifikowane", oznacza że są takie same. 
Są zjednoczone w pracy w tym samym czasie, jak są razem. Dlaczego tworzymy gwiazdy w 
tym punkcie, ale wracamy do punktu, jaki jest punkt zwrotu. Kiedy to rysuję i ciągle patrzysz 
na mnie jak to robię, czym jest ten punkt, dlaczego nie idzie gdzie indziej? Co sprawia, że 
pole powraca do siebie? Jak to się stało, że grawitacyjne stało się magnetycznym dla 



drugiego? Małe zdjęcia i rysunki, teraz mają znaczenie, tworzą wymiar, tworzą ciśnienie, 
tworzą nowe zrozumienie. Teraz rozumiemy. Teraz widzimy, że możemy pojąć wszystkie te 
małe rysunki od początku książek, co oznaczają. Więc jeśli zdołasz i narysujesz tę pętle 
nieskończoności, jakim cudem to jest najdalsze miejsce dokąd mogą pójść, i dlaczego, to jest 
najbliższy punkt do jakiego może dojść. I co powoduje że się obraca? Gdzie pętla 
grawitacyjnych i magnetycznych pól staje się punktem zwrotnym? Co sprawia, że tak się 
zagina? Jaki jest kształt Plazmy, jakie jest pochodzenie Plazmy, co stworzyło Plazmę? Jeśli 
spojrzycie, ci z was, którzy są w materialnym wymiarze to, co widzicie? Uczył mnie w 
zeszłym tygodniu, bardzo wybitny naukowiec, to jest "sinusoidalne". Spójrz. Ale gdzieś te 
dwa muszą wrócić z powrotem, i jaki jest punkt tego powrotu, tutaj lub tutaj lub tutaj. W 
elektronice nazywamy to granicą, gdzie indziej nazywają to wibracją. Ale jaka jest 
częstotliwość? Co czyni to punktem zwrotnym, że idą dalej? Kiedy wyszedłeś z +0,7 
miliwolta do -0.7 i zero które jest w środku, jaki był powód tej zmiany? Jak stało się 
grawitacyjnym z magnetycznego i wróciło z powrotem do magnetycznego? Wróć i wykonaj 
bardzo prosty test, ponieważ to zrobiłem i jest bardzo piękny. Wróć do wiadomości w butelce, 
i umieść w niej jedną elektrodę, i zmierz, następnie umieść drugą elektrodę i zmierz, i 
obserwuj cykl, a na następnie umieść trzecią i zmierz. Zmierz między nimi, zmierz je razem. 
Upewnij się, co to znaczy, jeśli są na tej samej wysokości lub na różnych wysokościach. 
Butelka Coca Coli, którą widziałeś, jest centrum stworzenia, jeśli to rozumiesz odnosiłem się 
do niej wiele razy. Następnie zobacz, co się stanie, jeśli po prostu podciągniesz to troszeczkę 
do góry, jakie zmiany tu następują? To twoja Plazma, materiał nano, co John mówi, czy 
można użyć nano szpilek do obrotu? Przesuń szpilkę ucz się z tego. A potem możesz 
zrozumieć co to jest, to nie jest źle, to jest pole które tworzysz. Nie możemy pójść do sklepu 
w kosmosie i powiedzieć: czy mogę dostać w supermarkecie, nano powlekany materiał, 
musisz stworzyć pola warunków nano. To jest krok w nauczaniu, którego musisz się nauczyć. 
Nie ma materii we Wszechświecie, którą można zakupić. Musisz stworzyć pole materii a ta 
butelka Coca Coli, nauczy cię wiele. To jest prawdziwa wiadomość w butelce. Ale ty szukałeś 
napięcia i innych. Ponieważ kiedy zrobiłeś nanopowlekanie by powlec te (szpilki), utworzyłeś 
izolowany Wszechświat, Pracujesz samemu. Jesteś we własnym kosmosie, więc teraz możesz 
zobaczyć efekt planety i systemów. Używaj różnych rozmiarów szpilek(elektrod) różnych 
rozmiarów przewodów, korzystaj z różnych pozycji, a następnie obserwuj, co ci to daje. 
Spędziłem lata robiąc butelki Coca Coli, ponieważ jest to wyjątkowy warunek. Masz Nano, 
co oznacza izolowane pola, teraz masz teraz swój własny Wszechświat, teraz masz pozycję, 
aby przesunąć gwiazdę lub przesunąć planetę lub przesunąć księżyc. Przynieś do środka, 
wyciągnij, wsadź z powrotem. A następnie obserwuj działanie między nimi. Nauczysz się 
bardzo szybko, dosłownie jak operować swoimi reaktorami. Niestety niefortunnie, mam 
bardzo zły nawyk. Nauczyłem cię, nie po to by cię karmić, nauczyłem cię jak masz się uczyć. 
Jak zawsze mówię, dajesz rybę człowiekowi, musisz karmić go całe życie. Naucz go jak 
łowić, zrozumie i nie będzie problemu, jak się wyżywić. Ale w kosmosie nie ma ryb, ani 
książek, musisz umieć wytworzyć ten warunek. Butelka coca-coli, jeśli chcesz zrozumieć, 
kiepski rysunek gdybym był Picasso zarobiłbym fortunę na tych obrazach co? Pokryłeś ją 
nano powłoką, teraz to twoja ostryga, to jest twój centralny rdzeń, to jest twój zewnętrzny 
rdzeń, to jest twój wewnętrzny rdzeń, to jest to i inne. A teraz zacznij je przemieszczać. 
Zrobiłem wiele z tych rzeczy, po prostu podciągnij i pchnij, pociągnij i pchnij, i zobacz co to 
daje, a to daje powielanie, tego co dzieje się w twoim dynamicznych rdzeniach. Jeśli to 
zrobiłeś i powrócisz do naszych oryginalnych nauk, które robiłem, następnie umieść tu rurkę i 
połączysz do zbiorników powyżej, widzisz, jak dostajesz więcej wodoru, deuteru, cokolwiek 
z tego samego pudełka. Ponieważ teraz wprowadzasz ten kanał ucieczki. Ukryłem wiedzę o 
technologii kosmicznej w butelce. I to było wiadomością. I wszyscy byli zainteresowani, jeśli 
wrócisz do oryginalnej KF strony internetowej, czym jest ten płyn Keshe? Wszyscy 



zainteresowani byli tą cieczą, a ja byłem zainteresowany uczeniem cię o kosmosie w prosty 
sposób. I jeśli spojrzysz, te wszystkie spadochrony są dokładnie jak Ziemia. Ta średnica, 
tworzą swoją własną przestrzeń. Tak na prawdę to są gwoździe dekarskie zrobione z miedzi 
łatwe do kupienia. Ale one dadzą wam ten kształt, jeśli na nie spojrzysz, to dokładnie jak 
kształt statku kosmicznego, nauczyły mnie wszystkiego, co chciałem wiedzieć o kontroli. Jak 
powiedział jeden gość jesteś magikiem wiedzy technologii kosmosu, wiesz jak coś ukryć. To 
nie magia, to zrozumienie tego czego oczekujesz, czego chcesz. Co osiągniesz, i... "sekundę, 
muszę coś powiedzieć" "Przepraszam za to" W zrozumieniu, w zrozumieniu procesu, 
możemy zrobić i rozwijać nowe technologie. A to, co rozumiemy, jest ważne dla nas 
wszystkich. I jak to robimy i sposób w jaki to robimy. Jest coś, o czym przypomniałem, 
naszym amerykańskim przyjaciołom. Szczęśliwego Dzień Dziękczynienia dla was 
wszystkich, i mam nadzieję, że jesteście wdzięczni za to co macie. I to jest wiedza, którą 
dzielimy się z wami. Na tak wiele sposobów, musisz zrozumieć podstawy wiedzy. Jeśli 
poddasz ten system działaniu ciśnienia i to zrozumiesz, i będziesz go kontrolował w pełni, nie 
zajmie dużo czasu, aby móc obsługiwać butelkę coca-coli. Wtedy możesz nawet zobaczyć 
działanie Duszy. Coś, co zawsze ci wyjaśniałem, i to jest bardzo prosta wiedza fizyki i nauki 
o stworzeniu. Zaczynamy od pól, interakcja pól daje nam fizykę. Interakcja dwóch fizyk daje 
nam chemię. Interakcja trzech do czterech daje nam biologię. Interakcja 5 lub 6 daje nam 
Duszę Człowieka. A wtedy interakcja Dusz daje Duszę Kreatora. Musisz zrozumieć działanie 
każdego z kroków. Wtedy zrozumiesz, jak działamy. I cała reszta. I gdy to jest (dla 
ciebie)skomplikowane to jest ten sam sposób, wewnętrzny rdzeń, 5 warstw, 6 warstw, 
cokolwiek. Wtedy rozumiesz, jak przez swoje myśli, przez swoją Duszę możesz kontrolować 
wymiar. Bardzo proste. Nie ma różnicy między tym a tym i tym i tym. Po prostu musisz to 
zrozumieć. Wtedy możesz wziąć wiedzę dalej. Wtedy rozumiesz, że nie musisz otwierać, 
musisz kompresować. Lub musisz odpuścić (zluzować), by utworzyć punkt konwersji. Wielu 
z was, gdy zaczniecie te rzeczy, obserwowałem to przez długi czas. I najdziwniejsze jest to, 
kiedy masz jeden reaktor i malujesz go. I mówisz mam cztery reaktory. Wiele razy mówiłem: 
Zrozum proporcję. Jeśli pomalujesz to jeden raz, musisz pomalować to dwa razy. Jeśli 
pomalowałeś to dwa razy musisz pomalować to cztery razy. Jeśli pomalowałeś to cztery razy, 
musisz pomalować to 16 razy. Wtedy wytworzysz tą proporcję, "oooo malowałem tak, za 
każdym razem, wszystkie tak samo, nie działa". "Panie Keshe jest coś nie tak z twoją wiedzą, 
jesteś oszustem." Mój przyjacielu, jesteś ignorantem rzeczywistości stworzenia! Wtedy kiedy 
tworzysz te systemy "ooooo pomalowałem je", i powiedział, "jeśli bym zrobił proporcję to by 
było". Nie działa to w ten sposób, zapomniałeś o kolejnym kawałku, zabieramy to tutaj, to 
jest twój rdzeń, którego szukamy. Mój przyjacielu, to jest jedna z jego części, to musi być 
kolejna, to musi być kolejna, to musi być kolejna, że tworzą ruch pola między nimi i 
wytwarzają dynamikę. Więc tutaj zrobiłeś 1 2 4 16, tutaj zrobiłeś 1 2 4 16, I wtedy masz 
dynamizm. Wszystko musi być w porządku, kiedy ja to zrobię, robię to w ten sposób. Moje 
prace, pierwszy lot w Iranie wystartował. Wy wszyscy od pięciu to dziesięć lat tak biegniecie, 
ponieważ nie obserwujecie kroków. Pokazałem ci sferyczny rdzeń w Eindhoven, i właśnie w 
nim zobaczyliście rozpromienione elektrody. Każde położenie elektrody, przestrzeń, 
odległość, przerwa została obliczona. By stworzyć dynamiczny przepływ. A ty po prostu 
chcesz coś włożyć, pomalować i polecieć. To tak się nie dzieje, i jeśli się coś stanie, "och, 
miałem piłkę, zniknęła gdzieś". Przez przypadek utworzyłeś właściwe pole, ale nigdy nie 
rozumiałeś, co zrobiłeś. Przez przypadek pędzel ruszył się troszeczkę gdzieś odrobinę grubiej 
niż wszędzie indziej i stworzyłeś proporcję. 1 do 2 do 4 do 6 do 8 do 16 lub cokolwiek 
innego. Przez przypadek ta część się wydarzyła by być podwójnie pomalowana. Więc teraz 
miałeś duży ładunek zwrotny, kierunek przepływu. Zrozum technologię. Ponieważ kiedy 
ustawiam system, wszystko jest rozważane, zajmuje mi to miesiące by ustawić system. 
Zrobiłeś w tydzień, a potem pewnego dnia mówisz, że nie działa! Jeśli działa przez jeden 



dzień, to znaczy, że zrozumiałeś całą wiedzę z przeszłości i zrozumiałeś każdy czynnik. 
Wtedy stajesz się Kreatorem i nawet on popełnia czasami błędy. I jeden z nich nazywa się 
ludzka rasa, której nie możemy naprawić, nie ma znaczenia, co z nią zrobimy, ale jest coraz 
lepiej, korygujemy błędy stworzenia. To nie jest błąd to jest wypadek. Coś poszło nie tak, 
teraz pójdzie tak jak trzeba. Ale zrozum co robisz, "Pomalowałem to i położyłem na nim i to 
nie działa". Czy utworzyłeś przepływ prądu? Czy utworzyłeś przepływ prądu w odniesieniu 
do zewnątrz(warunków)? Czy popchnąłeś ją po drugiej stronie? Jak możesz wypełnić wiadro, 
które jest już pełne? Stworzyłeś to i utworzyłeś pole, które tam jest. Chyba że coś pochodzi z 
Ziemi lub czegoś co stworzyłeś. Teraz musisz zrobić jeszcze jeden, delikatnie inny, który to 
popchnie tego. I masz kontrolę. To czego Cię uczę, popatrz na reaktor kosmiczny w systemie 
irańskim. Popatrz na zdjęcia, które są w Internecie. Masz mały reaktor, masz duży reaktor. 
Spójrz na chiński system, masz dwa systemy. I słuchaj nauczania i załadowane delikatnie 
inaczej. Ci, którzy byli ze mną w laboratorium, kiedy ładowałem chiński reaktor, każda piłka, 
która była postawiona na stole, pojedynczo, indywidualnie wypełniana według do tego, co 
musiała robić. I wtedy kiedy byłem tam i się uszkodził, nie mogli go poskładać, ponieważ 
nigdy nie zrozumieli, każda zawiłość liczy się. Każda proporcja ma znaczenie. Mieszasz, 
malujesz by pomalować, odkładasz tę farbę na bok. Jeśli cokolwiek się stanie, masz 
dopasowanie do tego co zrobiłeś. "Oooo powtórzyłem to samo" Ale czy użyłeś tej samej 
mieszaniny? Ci którzy pracują ze mną w laboratorium w Chinach, w ten sposób, zostawiłem 
wiele wiader malarskich, z materiałem. Ponieważ miał być użyty do pozycji, w której został 
umieszczony. Nie robisz jednej rzeczy i nie odchodzisz. Kiedy robisz system medyczny to 
samo. Musisz zrozumieć, aby wszystko było w porządku. I zachowujesz zasoby, że jeśli coś 
się stanie to możesz to powielić. To jest... Dostajemy to co Anglicy nazywają sednem sprawy. 
Małe detale się liczą. Teraz, czy my otwieramy, czy my kompresujemy. Ale z kompresją czy 
tworzymy warunek, że możemy usunąć to, czego nie potrzebujemy? "Zrobiłem wszystko, co 
powiedziałeś, ustawiłem rdzenie tam, ustawiłem MagGravy tam, Jakiego MagGrava tam 
ustawiłeś by ścisnąć a nie opróżnić system? Nie stworzyłeś właściwego warunku. Musisz 
wszystko przekalkulować, kiedy to zrobisz i w tedy polecisz. Armen zrobił to raz przez 
przypadek i nigdy nie zrozumiał. Ale poleciał: "straciłem moje kule, dwie z nich." "Nie wiem, 
gdzie one są." Moim największym zmartwieniem było, czy jeśli zrobi MRI czy znalazły się w 
jego żołądku bo był tak blisko. Ponieważ czakra człowieka tworzy tego rodzaju warunki. Cóż 
Armen żyje od dwóch lat więc jego kule gdzieś muszą być. Musimy zrozumieć ten proces, a 
teraz jest... Masz wszystko, teraz musisz nastroić , dostroić, aby dostać się na stację którą 
chcesz, stacje Duszy człowieka, stacje fizyczności człowieka, stacje namacalności, stację 
światła. Teraz jest w twoich rękach. Masz całą technologię, dzisiaj dzięki Johnowi, 
wyjaśniłem więcej. To są rzeczy w które Jon i jego zespół są zaangażowani, i dwa inne 
ośrodki badawcze i wielu z was w domu. Zrezygnowałeś, nie działa, ponieważ nigdy nie 
zrozumiałeś, maleńkie rzeczy się liczą. Wiele razy mówiłem: "w świecie nauki jestem 
fizykiem jądrowym", jądrowy oznacza, że najdrobniejsze rzeczy się liczą, rozważam je. Nie 
stałem się kosmologiem, aby patrzeć na wielkie rzeczy, zostałem fizykiem jądrowym, aby 
dojrzeć najmniejszą rzecz i wszystko w tym parametrze się liczy. Najmniejszy transfer ciepła, 
najmniejszy przepływ, najmniejsza kombinacja materiałów. Patrzę na detale najmniejszego, 
tak że gdy go rozwiązuje, duże samo się ustawia. Kiedy uczestniczyłem w brytyjskim paliwie 
jądrowym, przy współpracy z brytyjskim rządem, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobili 
wrzucili młodego chłopaka, który dopiero co przyszedł, nie rozumie, to było problemem od 
dziesięciu lat, "teraz będzie tym zajęty przez następnych 10 lat". I co mi dali? Henkley 1, 
stacja mocy. Brytyjski system nuklearny, gazowe stacje mocy To jest ten reaktor, tony jego, 
ale był problem. Te budynki mają przykręcone do ścian, to co nazywamy reflektorami, 
metalowymi osłonami, i co jakiś czas spadają, odpadają, luzują się, więc próbowali 
wszystkiego, zmienili czopy, zmienili wszystko inne, zabetonowali to, zrobili wszystko, co 



mogli. Więc przychodzi młody chłopak jest wciąż świeży, jak mówią ma zielone włosy, z 
Queen Mary College on jest 'jądrowym', zróbmy z niego głupka, wszyscy jesteśmy 
inżynierami elektrykami, naukowcami od dwudziestu lat, będzie miał zajęcie na końcu biurka 
z 20 ludźmi, jednego dnia zwolni miejsce, jest zagraniczny nigdy do niczego nie dojdzie. 
Przyszedłem, wyjaśnili mi, że to twoja praca na jakiś czas, możesz robić herbatę i nam 
przynosić, ponieważ oni nad tym pracowali, są mechanikami, zmieniali wszystko. Postąpiłem 
bardzo prosto, powiedziałem, wiecie co chłopcy, to jest panel, to są wasze śruby w ścianie. To 
coś to jest materiał radioaktywny, on nie działa tam, on działa tak. Masz zmęczenie jądrowe 
na śrubach, co oznacza, że promieniowanie jądrowe zakłóca twoje trzpienie, co oznacza że 
przechodzi z cynku do ołowiu, miedzi, zmiękczają się, więc dlatego odpadały. Przetestujcie 
to, w ciągu tygodnia ten mały chłopiec z Queen Mary College, z zielonymi włosami został 
specjalistą, ponieważ zrozumiał. To nie zrozumienie, ale zrozumienie jego małych 
kawałeczków, obecnie jest to częścią brytyjskiej technologii jądrowej, tarczy dla 
promieniowania. "Liczy się", jest potrzebne, ale jak ze swoją obecną wiedzą, chronisz ten 
system, żeby już więcej nic nie robił? Brytyjscy fizycy jądrowi wciąż się tym zajmują, 
pomyślałem, "nie pracuję dla was, dlaczego powinienem was uczyć". ale teraz wy, jako 
naukowcy dla was to jest bardzo łatwe. Masz trzpień, bardzo prosto, powlecz je nano, ochroń 
je tarczą, przed całym promieniowaniem. Nigdy nie spadną. W ogóle się nawet nie 
nagrzewają, ponieważ ciepło, nawet jeśli występuje jest przenoszone do cegieł. Teraz 
rozumiesz, jakie znaczenie mają małe rzeczy, zrozumienie problemu, zrozumienie, gdzie 
stworzyłeś problem dla siebie w technologii kosmicznej, jest jak twój ostatni człowiek, który 
przeżyje, lub umrze. Chcesz wielką piłeczką by się poruszyła lub zapaliła, i coś jest nie tak z 
technologią Keshe. Nie kochanie, nawet nie zrozumiałeś, popełniłeś mały błąd w środku, 
przeoczyłeś coś, a wiele tych błędów, stało się bardzo dużym problemem. A potem obwiniasz 
naukę, ja obwiniam za brak wiedzy. Więc kiedy pracujesz, dochodzimy do punktu, w którym 
możemy osiągnąć zrozumienie lotu i ruchu i staje się to bardzo bardzo powiązane z małymi 
rzeczami i jeśli rozumiesz, zacząłem uczyć tych małych rzeczy, które przegapiłeś. To jest to, 
co musicie zrozumieć. Nie potrzebujesz Nagrody Nobla za te rzeczy, nie potrzebujesz wygrać 
nagrody, aby rozwiązać problem. Uczysz się jednej rzeczy, jeśli ją rozumiesz, im szybciej 
zrozumiesz działanie i będziesz mógł je powielić, jest także drugie działanie. Dusza 
Człowieka, która jest tej samej siły co system, wtedy go kontrolujesz. Nie potrzebujesz 
systemów kontroli. Żaden współczesny system komputerowy nie może się równać lub nawet 
działać z taką szybkością jak on. Zanim naciśniesz 'A' jesteś już na planecie Zeus, co zrobisz z 
'B', wrócisz na zewnątrz Wszechświata. Postaraj się zanotować to, to już drugi, trzeci raz 
kiedy wracam do tego w ciągu ostatnich pięciu lat, nie słuchasz, więc odchodzimy od tego, i 
wciąż nie udało ci się polecieć, a Ci, którzy to zrozumieli, trzymają to w ukryciu. 
Otrzymaliśmy informację, ściśle tajną, "Chcę rozmawiać z panem Panie Keshe". Bardzo 
ściśle tajna, już wiem, że nie ma w tym żadnej tajności, opublikuj ją, pozwól innym 
zrozumieć. Ja już znam te ściśle tajne, napisałem księgę ściśle tajnych, o wiedzy o kosmosie, 
ale jest otwarta, nie ma tajemnicy. To nazywa się patentami, nazywa się to otwartym 
nauczaniem. Jeśli piszesz do mnie jako ściśle tajne, jak to otrzymujemy od ludzi, oznacza to, 
że nawet nie nosisz etosu Fundacji, podziel się nią publicznie, pozwól innym elewować. 
Zrozum małe kawałki, szczególnie Jon, szczególnie inne ośrodki badawcze. Przegapiliście 
wiele małostek, a potem przegapiasz całość i nie działa. Wciąż nauczam, ale nie mogę tego 
nauczyć, bo to oznacza że nie ma tam elewacji wiedzy, nie została zrozumiana. To nie jest 
energia, którą w niego wkładasz, to jest energią, którą tworzysz wokół niego, która tworzy 
rotację. Czy widziałeś kogokolwiek napełniającego i wkładającego, co nazywamy, zbiorniki 
paliwa w ziemię, aby się obracała? Lub czy widziałeś kogoś łączącego potrzebne elementy 
aby ją naładować, żeby chodziła? Oznacza to, że technologia nie jest w pełni zrozumiana. 
Pokaż, jeśli Rick, jeśli możemy zobaczyć, zdjęcia z jednej z prezentacji, to zobaczysz, bardzo 



prosto i ciągle, za każdym razem kiedy to widzę mówię "dlaczego ci ludzie nie rozumieją". 
Jest w San Sano, widzisz irańskie reaktory, dwa białe. Zostało to zrozumiane 10 lat temu, 15 
lat temu i kiedy to zostało zrozumiane irański rząd wtedy zrozumiał, że facet coś wie więc 
zrobiłem to 15, 20 lat temu, zrozumiałem to 40 lata temu. Teraz mogą być pokazane, możesz 
je zbudować. Masz ten sam, chiński system, zawiłość wiedzy. Chiński system jest tak piękny, 
jeśli możesz to zrozumieć. Jego ograniczenie były silniki, ograniczeniem ich jest fizyczna 
struktura, ale wciąż mogą działać, możesz użyć fizycznej struktury, aby potwierdzić istnienie 
energii i jej konwersji. Spójrz na rozmiar dwóch reaktorów rządu irańskiego, widzisz 
wymiar? I wiesz, że jest tu mały w środku, i wiesz, że tu jest mały w środku, spójrz na 
proporcje. Obydwa były dopasowane na zewnątrz i wewnątrz, ale z kompozycją innych pól i 
mogę decydować, że lecę. Lecę, otwieram się, zmieniam to i mówię "tym razem chcę iść tą 
drogą", idę tą drogą, bo ustawiłem to w ten sposób. W nowym systemie bez silników, nie 
masz tych ograniczeń, system irański jest bardzo trudny do kontrolowania, ponieważ wciąż 
ma w sobie silniki. Irańczycy jeszcze całkowicie nie przeszli do innego wymiaru. Utrata 
jednego statku kosmicznego to było za dużo, o jeden za dużo, ponieważ nie zrozumiano, i nie 
powinno się to stać, jeśli rozumiesz. Spójrz na szczegóły i to osiągniesz. Musisz stworzyć 
wszystko poprzez ruch pól, i interakcję pól. Jakiej użyjesz siły, jak pozycjonujesz, jak 
komponujesz, jak zwiększasz siłę swojego pola, aby przejść od miedzi do cynku, lub z cynku 
do złota i diamentu? Twoje wzgórze to robi. W twoim ciele, robi dokładnie to, co mówię 
musisz dodać pola, aby zmienić, by zwiększyć, aby zmienić wymiar. Jeśli odbywa się to w 
twoim ciele, więc powinno być bardzo łatwe do zrobienia ponieważ robi to 24 godziny na 
dobę w każdej milisekundzie zamienia miedź w cynk, ponieważ część mózgu potrzebuje 
dzisiaj cynku. Nie dzwoni dzwonkiem do ciebie: "Przepraszam czy możesz dzisiaj proszę 
zjeść trochę miedzi, bo oooo potrzebuje teraz trochę cynku." Ale w jaki sposób przechowuje 
te pola magnetyczne, że gdy potrzebuje je jako Plazmę wzywa je i dostaje z wątroby. Jak 
przechowujesz energie w swoich systemach, że kiedy to robią, masz pakiety energii, które 
możesz przechowywać, aby je uwolnić w czasie zapotrzebowania. W irańskich reaktorach 
umieściliśmy materiały jądrowe w specyficznych punktach. Nasz system przechowywania 
został oddzielony od naszego działającego systemu. Jestem dumny z tego, że jestem irańskim 
fizykiem jądrowym, ale jestem częścią tej planety, to należy do was wszystkich. (RC) 
Przepraszam Panie Keshe. (MK) Tak. (RC) Czy mogę odtworzyć ten film, który pokazuje 
irańskie reaktory? Może w tle podczas gdy dyskutujesz o tym. (MK) Tak proszę bardzo (RC) 
OK dziękuję. (MK) Zrozum co znaczy każda pozycja, każdy wiatr, każda struktura, musi być 
zrozumiana. Masz sześć tygodni by polecieć! I nie ma wody w przestrzeni kosmosu, abyś 
miał płynne reaktory. Przeszliśmy przez płyn dla ciebie abyś zrozumiał, zobaczył ruch, ale 
zebrałeś wystarczającą wiedzę. Musisz naciskać aby uzyskać statek kosmiczny, musisz 
zrozumieć proces. Widzisz to zdjęcie, jest bardzo proste. W tym reaktorze, dziękuję 
irańskiemu rządowi za umożliwienie jego budowy. Jeśli je zatrzymasz, gdy pojawi się obraz z 
dwoma razem. Widzisz ten wymiar rdzenia, zatrzymaj się tu, jeśli możesz, widzisz, bardzo 
dziękuję Rick. Widzisz, że ten wymiar rdzenia, ma znaczenie. Wewnątrz tego jest kolejny 
rdzeń, ten wymiar liczy się, tutaj jest kolejny. Pozycja materiałów jądrowych na kopule, 
wewnątrz kopuły i wewnątrz i na zewnątrz reaktorów, wszystkie się liczą, jak je umieściłeś. I 
obliczasz ten wewnętrzny reaktor z tym wewnętrznym reaktorem. Obliczasz pozycję tego 
przepływu z tym przepływem. Jeśli spojrzysz, każdy parametr tutaj jest monitorowany, jeśli 
spojrzysz, to jest jeden przepływ i to jest drugi przepływ, ta sama propozycja tutaj. To jest w 
San Sano we Włoszech. Widzisz film o redukcji masy. Ale teraz jesteś bardziej 
zaawansowany, teraz rozumiesz przepływ, dynamiczny przepływ. Zamiast paliw z 
nuklearnych źródeł, wprowadzasz GANSy, ale musisz zrozumieć, jak je wzmocnić. I w moim 
nauczaniu uczyłem cię wiele razy, ale nie słyszysz. To jedno z największych osiągnięć w 
programie kosmicznym, dzięki rządowi Iranu. A teraz widzisz rozwój tego z Chińczykami. 



160 do 350 rdzeni, indywidualnie, ręcznie napełnianie, dla stosunku, dla kombinacji, aby 
zrozumieć. Nie ma różnicy, większa skala, bardziej zaawansowane. Większy reaktor 
kompresuje pola wewnątrz małego reaktora, tak, że w tej kompresji oddaje na zewnątrz, tak 
samo tutaj. Polegasz na zewnętrznym, ja polegam na wewnętrznym aby to obrócić. To tutaj, 
w tamtym czasie, mieliśmy Hel i inne gazy w zbiorniku zapasów aby mogły wyciekać, w 
razie potrzeby i to działało. Nawet Irańczycy nie mogli zrozumieć, jak to działało. Dla nich 
była to dziwna rzecz, ale oni nigdy nie zrozumieli i "jestem bardzo wstrętnym nauczycielem" 
Lubie gdy studenci się uczą i uczą się bardzo szybko. To jest reaktor, kiedy byłem w San 
Sano, trzy miesiące po powrocie z Iranu, zmniejszyłem wagę i widziałeś to, z sześciu do z 9 
kilo do 6 kilogramów i poniżej i tworzy on lot. Irańscy naukowcy byli znacznie szybsi. 
Zrozum proces, zrozumieć technologię. Zrozum proces tworzenia tego, czego potrzebujesz w 
kosmosie. Wtedy to nie ma znaczenia, czy dam ci materiał jądrowy, czy dam ci złoto, dam ci 
piasek, nadal zbudujesz tą samą rzecz, ponieważ nauczyłeś się chodzić. Nie otwierasz 
Plazmy, kompresujesz Plazmę, tak, że piszczy i kiedy piszczy, jest jak kot, wyskakuje. Co 
robisz, kiedy zapędzisz kota w róg? Nie może przejść przez ścianę, nie ma dziury, więc co 
robi? Skacze spowrotem na Ciebie, ponieważ dociskasz go. Tak samo jest w Plazmie, Plazma 
jest jak kot, zapędź ją w róg, wiedz jak ją z cisnąć to wyskoczy. Jeszcze się tego nie 
nauczyłeś. Jakieś inne pytanie? (RC) Chciałem powiedzieć, my jeszcze tego się nie 
nauczyliśmy, ale z pewnością próbujemy, oto pytanie od Betay która jest, jak myślę, ma 78 lat 
lub coś w tym rodzaju, starsza pani, która w ubiegłym roku rozwinęła pasję do Plazmy, i ona 
przeszła przez książki i ona naprawdę rozwinęła swoją wiedzę o Plazmie i interakcji, sposób 
działania rzeczy we Wszechświecie i tak dalej. I ona nie zaczynała od zaplecza naukowego i 
jej pytanie brzmi, jak kompresować pola i kompresować, jak to się robi i co to oznacza? Więc 
ma to dla ciebie szczególne znaczenie Panie Kesh i może ty pomożesz wyjaśnić, jaki jest 
kontekst tego, kontekst wyobrażania sobie, co to znaczy kompresować Plazmę? Lub inaczej, 
kompresować pola a nie... Czy to prawda, że to pola a nie Plazma są kompresowane? (MK) 
Gdy mówimy w technologii kosmicznej, "kompresja", oznacza to zrozumienie punktu zwrotu. 
W pozycji kompresji, plazmatycznej kompresji, wykorzystujesz dodatek pola, aby utworzyć 
kompresję poprzez samą siebie. To jest jak bariera dźwięku. To ty umieszczasz tę barierę tam, 
gdzie chcesz, co właśnie wyjaśniłem kilka minut temu. Musisz zrozumieć, każde 
magnetyczno-grawitacyjne pole ma w sobie pasmo. Ta ciemna linia, ta wąska linia, to jest 
gdzie ty tym podróżujesz, ale w rzeczywistości ma wiele ścieżek. Trzyma się ścieżki, ale graj 
z polami. Ponieważ to, w następnej kolejności, stworzy swoje własne pole. Kiedy mówisz o 
kompresji, to zrozumienie, ile możesz zrobić aby w pewnym momencie, ten facet zawrócił. 
Co się dzieje, gdy lecisz samolotem tam też masz kompresję, odbija się z powrotem do ciebie 
i w tym momencie następuje 'bokoboong', jeśli ktoś z was słyszał przekraczanie bariery 
dźwięku. W świetle, ta zmiana staje się z grawitacyjnego na magnetyczne, jest to nasycenie 
przepływu pola. Jak je tworzysz? Ściskasz to innymi polami, aby zwężyć ten punkt, że staje 
się pozycją zwrotną. To dlatego macie różne reaktory. Aby utworzyć tą kompresję na innych 
polach, że wtedy one piskną. To jest proces rozwoju, w technologii kosmicznej .Nie możemy 
tego zmienić, musisz to zrozumieć, musisz zdać sobie sprawę, musisz to poczuć. To jest 
trzymanie ścieżki kompresji, że to z kolei samo wraca zawraca do siebie, i możesz to zrobić 
na dowolnym poziomie. Tutaj może to być poziom złota, tutaj poziom miedzi, a tu 
aminokwasu, i kiedy dojdzie do tego, staje się ludzką rasą. Dlaczego mamy aminokwas jako 
podstawę rasy ludzkiej? Ponieważ to jest poziom kompresji, zawracania, łączenia się i 
tworzenia. Dlatego mamy życie na każdym poziomie tej planety. To ten punkt kompresji, 
który pozwala na kombinację i egzystencję, tak samo jest z resztą Wszechświata. Życie nie 
istnieje tylko i wyłącznie na tej planecie życie istnieje na każdym poziomie tego 
Wszechświata, ponieważ w punkcie konwersji, jeden może wchodzić w interakcje z drugim, i 
w tym momencie interreaguje i w interakcji, jak powiedziałem pola tworzą fizykę, chemię i 



życie. Jeśli to rozumiesz, ci którzy mówią 'czy są jakieś inne stworzenia we Wszechświecie?', 
'Tak, są w każdym zakątku tego Wszechświata'. Odwracasz tego jednego, ale musisz 
zrozumieć wiedzę o sile. Kompresowanie tego, potrzebuje zrozumienia, jak to odnosi się do 
pola środowiska. Jeśli lecisz samolotem i nie masz powietrza, to nie ma kompresji powietrza, 
aby uzyskać 'bokoboong'. Więc ta bariera, ten punkt kompresji jest punktem zwrotnym, to 
samo dotyczy Plazmy. To nie jest tak, że stawiasz ścianę. Rozumiesz, jaki jest punkt zwrotny 
i jego siła, to ma inną siłę, to ma inną siłę, to zawraca w jednym punkcie, ten w drugim. Co 
robisz? Dyktujesz pola na zewnątrz, tworzysz pozycję kompresji, to takie proste. Ty tworzysz 
kompresję poprzez ładowanie/tankowanie, gdy chcesz uzyskać światła. Skąd pochodzi 
światło pomiędzy słońcem a Ziemią? Z punktu kompresji i konwersji, interakcji. Oto, co 
powiedziałem jednemu... i nawet kilka minut temu. Potrzebujesz dwóch systemów i 
przesuwasz je tam i z powrotem, znajdujesz punkt kompresji światła, znajdujesz ten punkt. 
Ponieważ musisz zrozumieć patrzysz na tego, ale w rzeczywistości wraca do tego, co 
powiedziałem o irańskim reaktorze jądrowym. Spójrz! I jeśli zostawiłeś,ślad tego w tym, 
oddziałuje natychmiast, po prostu go pomalowałeś, ale czy zostawiłeś ścieżkę, że te dwa mają 
gdzieś pisemną umowę? Dlaczego bliźniacze gwiazdy są zawsze połączone? Ponieważ w 
punkcie istoty stworzenia, nasienie cyrkonu zostało zostawione w środku i to jako Plazma, 
utrzymuje oba razem. Ponieważ nie ma innego cyrkonu w żadnej części tego systemy 
planetarnego. Połączenie jest w morzu, połączenia jest w istocie Duszy stworzenia. Dlaczego 
jesteś połączony ze swoją matką lub ojcem i wiesz wszystko inne? Ponieważ ta siła stworzyła 
w tym punkcie, należy wyłącznie do emocji, która została stworzona w matce, która ciągle 
trzyma cię połączonego. Jesteś bliźniaczą gwiazdą, to samo, musisz zostawić i tutaj jeszcze 
jedną, a tu jeszcze jedną(ścieżkę). Małe markery, ale w warunkach plazmatycznych klucz do 
namierzenia/dopasowania. A wtedy, ponieważ to próbuje się dopasować do tego, tworzy 
kompresję, a to próbuje się dopasować do tego, jego pola ulegają kompresji, ponieważ to 
teraz musi mieć pasmo siły że może osiągnąć minimum i maksimum. Maksimum jakie może 
się oddalić i minimum na które może się zbliżyć, wtedy to tworzy kompresję na tym a 
następnie w jednym punkcie, 'click' i wchodzi. Jeśli tego nie rozumiesz, przejdź do prostego 
nauczania o elektronie i protonie. To ta sama rzecz. Nasiono, ponieważ pochodzi ono 
pierwotnie z tego samego niesie w sobie to nasiono. "Chwileczkę poproszę." To jest proces, 
który musicie zrozumieć, w ten sposób systemy wzajemnie się zaciskają/dopasowują, i wtedy 
jeśli masz więcej elektronów, ten tutaj ma nasionko tutaj, więc to jest połączone z tym. 
Ponieważ, nie zapominaj, że pochodzą z tego samego neutronu, i wspólnie tworzą Duszę 
atomu, tak, że atom zostaje jako miedź, cynk lub cokolwiek innego. Musisz zrozumieć 
proces. Robisz rdzenie, jak łączysz te rdzenie razem? Jak rozumiesz pozycję tych rdzeni 
razem? Co poruszasz tam i z powrotem, jaka jest pozycja? Czy to tworzy kompresję, lub czy 
to tworzy kompresję? Musisz go przybliżyć, lub po prostu tworzysz pola, i te pola dają tę 
kompresję. Tę część wiedzy którą musimy zrozumieć i została ona pominięta. "Robiłem 
reaktor dokładnie pięć dni, ale nie działa!" Przepraszam pana, zapomniałeś o jednej rzeczy, 
musisz stworzyć kompresję tego i tego, czy zostawiłeś ich ślady w sobie? Po prostu 
zostawiłem odrobinę CuO tutaj, a tutaj zostawiłem troszeczkę cynku. Tutaj potrzebuję tylko 
troszkę, wróćcie do wszystkich nauk, uczyłem tego was wiele razy, ale ludzie nie słuchają, 
więc się poddałem. Oznacza to, że nie zrozumieli. Jak wracając, neutron dzielący się na 
proton i elektron, utrzymuje kontakt między tymi dwoma? Ponieważ istnieje szczególna siła, 
którą te dwa dzielą. Pochodzi ona od matki. To jest takie proste, nawet ci, którzy obecnie 
testują reaktory kosmiczne, w różnych laboratoriach. Jeśli przegapiłeś to, to jak oczekujesz że 
twoje reaktory mają współdziałać ze sobą? To jest problem. Wtedy, skąd pochodzi 
kompresja? Ponieważ to próbuje ścisnąć pola tego i ściska, kompresję tego, ponieważ 
częściowo mają cząstkę drugiego w sobie. Niestety ci, którzy stworzyli jakieś reaktory, muszą 
je przerobić. To jest proces, który jak w stworzeniu człowieka, niektóre pary nie mogą mieć 



dzieci. Nawet gdyby się starali każdego dnia i nocy, ale nic się nie dzieje, ponieważ ten link 
nie istnieje w tym procesie, nie można go utworzyć. Jeśli to zrobisz lub zmienisz warunek, że 
stworzysz fałszywy warunek, będziesz w ciąży jutro. To ten sam proces, w którym trzeba 
mieć wspólny mianownik, a pięknem w twoim systemie jest to, że to ty decydujesz o 
wspólnym mianowniku. Teraz, jak zrobisz kompresję? To te same pola, w elektronice 
nazywacie to pasmem, w innej części tego samego, technologii, nazywacie to częstotliwością, 
po naszej stronie technologii plazmowej, nazywamy to kompresją pól. Ty decydujesz, ile, z 
czym i jak. Z tymi tworzysz przepływ, z tymi różne inne rzeczy. W Plazmie, potrzebujesz 
drugiej Plazmy. I twoja pozycja nadchodzi poprzez dyktowanie rozmiaru, wielkości i 
proporcji. Arman głowi się nad tym od lat i osiąga to, ale to przegapia i mówi, że to nie 
działa. W każdej chwili możesz polecieć, Armen. To samo z innymi laboratoriami 
badawczymi. Zrozum.... nigdy nie uczę tych rzeczy, ponieważ dla mnie Poszukiwacze 
Wiedzy muszą rozumieć własne błędy, a nie być karmionymi ręką. Dlatego jesteśmy 
Poszukiwaczami Wiedzy. W przeciwnym razie, zostanę profesorem a wy staniecie się 
studentami, ale nikt z nas nimi nie jest, oboje jesteśmy Poszukiwaczami Wiedzy. Szukasz 
wiedzy o kosmosie, ja szukam wiedzy o stworzeniu. Musimy zrozumieć najdrobniejsze 
rzeczy i kiedy się nimi zajmiesz reszta nie musi być doglądana, ponieważ już umieściłeś 
wszystko poprawnie nie musisz się martwić o inne rzeczy. Jeszcze jakieś pytania? (RC) 
Myślę, że jedno pytanie może być na jakie małe rzeczy musimy zwracać uwagę? I co na 
przykład jeśli chodzi o geometrię pomiędzy reaktorami lub odstępami albo miejscami ich 
pozycjonowania wysokością i innymi tego typu sprawami, które mogą być tego częścią? Jak 
to oceniamy? Skąd wiemy? Czy odkrywamy to w nas samych odczuwając i czując pola czy 
jest to coś bardziej technicznego? Jak wspomniałeś wcześniej o szczegółowych kalkulacjach 
interakcji jak to się oblicza, czy na papierze, czy komputerze, czy robisz to w myślach? 
Częściowo to doświadczenie, a częściowo zrozumienie tego co robisz, z czym 
eksperymentujesz. (RC) To brzmi trochę tak jakbyśmy chcieli być w Związku Marynarzy gdy 
zostajesz marynarzem na statku na morzu. Jak dostać się do związku? Musiałeś już być na 
morzu. A jak się dostać na morze? Musisz być w związku, więc ludzie wokół ciebie..... Więc 
co musisz zrobić to zakraść się na pokład statku i gdy tam się znajdziesz musisz 
zadeklarować, że będziesz pracować wtedy staniesz się członkiem związku i będziesz mógł 
znowu być na statku. (MK) Albo każą ci chodzić po desce ...... (RC) W jedną stronę po desce 
albo w drugą stronę po desce, będziesz miał wybór. (MK) Tam jest kobieta, która siedzi z tyłu 
na tym spotkaniu ona może ci powiedzieć, że wiele razy zostałem uderzony tylko podczas 
łączenia plazmy ze sobą i uwalniania się jej i czasem konwersja pól plazmy paliła skórę, 
bardzo głęboko i ona mawiała mi "czy poparzyłeś się znowu?" Mówię: plazmy nie da się 
kontrolować, jest jak piłka, możesz ją ścisnąć i nagle ją rozrywa. I gdy poparzysz się plazmą 
to parzy głęboko. Nie znaczy to, że nauczyłem się że nie wolno ściskać plazmy w tym kącie, 
miałem wiele blizn na rękach i ciele, gdy uwalniałem energię plazmy to gorsze niż poparzenie 
ogniem i pali w skórze środkowej tak, że czasem tego nie widać. Parzy w kościach czasami, 
bo zdarza się, że zawiera wapń. Nie uważałeś jak podczas robienia wodnych gansów niektóre 
nie były na destylowanej wodzie i zawierają wapń. Błąd w obliczeniach. Chodzi o 
zrozumienie procesu. Zwykle miałem blizny przez 2, 3 dni i nagle same się leczyły bo to były 
oparzenia plazmatyczne. Zwykle krzyczałem, bo to na prawdę bolało. Poparzenie plazmą jest 
inne niż oparzenie ogniem. Ponieważ jest plazmatyczne to czujesz je w swoim systemem 
nerwowym i w emocjach. To bardzo różni się od oparzenia ogniem, gorącym tłuszczem czy 
wodą. I krzyczysz tak przeraźliwie, że części tego krzyku nawet Bóg nie chce go słyszeć. I 
jest tu kobieta, która mówiła że wiele razy krzyczałem. Przestawałem pracować bo jest zbyt 
głęboki pali cię głęboko w środku. I to jest proces, którego części musisz się nauczyć. 
Zrobiłem, że stał się bardzo łatwy dla was, zaoszczędziłem wam dużo bólu, nikt z was jeszcze 
nie miał oparzeń plazmowych, gdy to czujesz to jest okropne. Więc. przystępujesz do 



związku czy wskakujesz na pokład? Teraz jest bardzo łatwo stać się częścią statku, po prostu 
bierzesz spadochron i lądujesz, nie musisz w to wskakiwać. (RC) OK, to jest kolejne wyjście 
z tego problemu. (MK) Albo możesz zastosować rosyjski sposób: gdy atakują okręty 
podwodne przywiązujesz się do statku i wiercisz sobie drogę do środka. Izraelczycy, mogą ci 
powiedzieć co się im przytrafiło. Następne pytanie Pozwól, że wyjaśnię inną część wiedzy, 
którą już przekazałem ale może zainspirować niektórych by zrozumieli więcej. Na wielu 
naszych wykładach ja nawiązuję do jelit i zrozumienia ich pracy. W naszych wykładach 
często nawiązuję do.... Jeśli cofniesz się do wiedzy, którą wyjaśniałem wiele razy że gdy jesz 
posiłek, banan nie przechodzi przez twoje jelito, ale pola bananów przechodzą przez twoje 
jelita Ale, est bardzo fundamentalne pytanie, którego nikt z was nigdy nie zrozumiał ale może 
musicie zrozumieć, że pole nie może wyskoczyć jeśli nie ma czegoś w ludzkiej limfie, co 'je 
wzywa'. Jest to ten sam proces, który właśnie wyjaśniłem: musisz mieć 'dopasowanie'. To 
jest, jeśli rozumiesz, bardzo ważne dla ludzi takich jak dr Rodrigo dla ludzi, którzy nad tym 
pracują, ludzi tacy, jak w medycznej sekcji. Jeśli to rozumiesz, to jest to taki sam proces jak 
kreacja, taki sam proces jak latanie. Co powoduje, że ta energia pochodząca z jelita, z banana, 
że skacze na ciebie? Tak samo jak tutaj. Zasady, technologia i wiedza są takie same. Wielu z 
was myśli, że tylko dlatego że zjadłeś banana, musi on być strawiony. Większość energii 
banana jest plazmatyczna i już jest wchłonięta przez ciało. Proces polega na tym jak się z tego 
wydostać, albo się tego pozbyć Każdy enzym, każda sól, każda zasadowość, obojętnie jak to 
nazywasz, wytwarza różne pola, tak, że może zmieniać by je dopasować. Te dopasowanie to 
Saturn, to inna galaktyka, to inny wymiar. Tworzysz połączenie i przeskakujesz, przekraczasz 
bariery wszechświatów. Jak trudno to zrozumieć? Dzieje się to w twoim ciele w każdej 
sekundzie gdy coś połykasz. Technologia kosmosu, eplikacja życia człowieka, człowiek musi 
zrozumieć własną budowę, a kosmos stanie się grą. Ale ponieważ uczono cię nie tej fizyki i 
biologii, to teraz wydaje ci się, że wszystko inne jest niepoprawne, bo teraz gdy znasz prawdę 
jest ciężko. cofnij się i powiedz "Byłem głupi akceptując taki stek bzdur". Ale na szczęście, 
mamy wystarczająco wykształconych ludzi którzy nie umieszczają mnie w wiadomościach 
jak zrobili z facetem który powiedział, że Ziemia nie jest centrum wszechświata. Ja wciąż 
żyję, mimo, że w Belgii próbowano kilka razy. To jest właśnie takie proste. Nie rozumiesz jak 
makro, idź w mikro i jeśli nie rozumiesz mikro przełożyć to na makro czegoś większego. I 
wtedy zobaczysz, że nawet to jest mikro w porównaniu z innym makro. To jest bardzo łatwe. 
W momencie gdy nauczysz się chodzić, taniec jest prosty. Tylko, że wy ... zawsze mówiłem 
w moich wykładach, "człowiek wykorzysta tą wiedzę te nauki, tą technologię zgodnie ze 
swoją inteligencją". I to inteligencja jest ograniczeniem ludzkim w zaakceptowaniu prawdy, 
nic innego. Ale czy mnie oświeca, co znaczy, że staję się inteligentny aby zrozumieć. Czy są 
jakieś pytania? O, mój boże, to już dwie godziny. (RC) Dziękuję panie Keshe, jest pytanie od 
Gerarda na livestream, mówi: na poziomie fizycznym i aby być w stanie obserwować różne 
efekty, czy można użyć magnesów do wytworzenia widzialnego efektu pola? Jak to 
rozumiem, byłby w stanie skompresować pola. (MK) Amerykańskie siły morskie zwane 
Amerykańskimi Marines zrozumieli część tego w roku 1973, 1975. Syria zrozumiała część 
tego, Syria zrozumiała część tego, ale nie mogła wziąć tego do następnego kroku, ponieważ 
była zablokowana w stanie materii, tak możesz. Pierwsze próby wznoszenia i ruchu w latach 
siedemdziesiątych przez amerykańskie wojsko, doprowadziły do tego. Syria chciała wziąć to 
dalej, ale czasem mogą zobaczyć światło podczas interakcji, ponieważ siła pola pokrywa to 
spektrum. Niektóre szumy magnetyczne, poniżej poziomu ludzkiej słyszalności stają się 
światłem na tym poziomie, można to zrobić. Stan materii jest ostateczną siłą pola w tym 
przedziale, więc ma swoje światło i swój dźwięk, wewnętrznie, nawet w strukturze atomów. 
Zrobiłem ich wiele w różnych procesach, ale teraz jest to bardzo łatwe, zwłaszcza dla ludzi, 
którzy rozwijają systemy medyczne. Jeśli w przyszłości, gdy poszerzy się wiedza jeśli 
umieścisz osobę w.... w systemie do zastosowań medycznych, wtedy powinieneś móc widzieć 



światło, które tworzy się w ciele człowieka i będziesz wiedział gdzie jest punkt interakcji. 
Czy jest w centrum guza czy na zewnątrz? I wtedy zmniejszasz w tym punkcie pole, które, 
masz pewność, że jest nowotworem gdzie jest miedź lub cynk, i po prostu je 'wyczerpujesz' i 
znika. Byłem na spotkaniu z lekarzami tego popołudnia i wyjaśniłem im aby odwrócić, jeśli 
rozumiesz, proces raka, to nie powinno to trwać dłużej niż 3 minuty. Ale w sposób taki, gdy 
jak ja siedzę za systemem, mogę go dostroić w stosunku do tego czym to jest. (MK) Panie 
Kesh pytanie od Rodrigo, Dr. Rodrigo: "Jak woda przechodzi przez żołądek i jelita i jak to 
jest że.... (MK) Ona nie przechodzi, tylko wytwarza swoją energię i zostaje przyciągnięta 
przez tą drugą, limfę po drugiej stronie. Pierwsze pole magnetyczno-grawitacyjne wody jest 
dostarczone przez nasienie do jajeczka. I ten "odcisk palca" po prostu się poszerza. I teraz jest 
'mnogością'. To właśnie wyjaśniałem... wyjaśniałem to wcześniej, teraz być może rozumiecie. 
To jest zrozumieniem. procesu Niektórzy z was są bardzo otyli, ekstremalnie otyli i niektórzy 
z was mają bardzo mało tłuszczu. Ja należę do nich, ty do tych. Teraz, jak stajesz się otyły? 
Czy lubisz być otyły? Czy otyłość jest rodzajem statusu? czy potwierdza twoją pozycję? Jak 
stajemy się otyli? Czy zbieramy tłuszcz, czy mamy 'wodny tłuszcz'? Co stwarza wodny 
tłuszcz? I w nadchodzących procesach, możesz zredukować tłuszcz obu, w kilka sekund. 
Możesz wejść w rozmiarze 64 i wyjść w rozmiarze 46. Jak to robisz? Kreujesz grawitacyjno-
plazmatyczne pola tego jest centrum każdego z nich. Jaka jest różnica pomiędzy, tłuszczem z 
jedzenia,a tłuszczem od stresu? Ten tłuszcz jest z energii, ten tłuszcz jest psychosomatyczny. 
Duża różnica. Stając się otyłym, poprzez jedzenie i gromadzenie energii, stworzyłeś poziom 
energii na określonym pułapie. To, co nazywamy tłuszczem emocjonalnym jest na bazie 
wody i ma swoje 'nasiono'. W systemie medycznym, nie rozumiemy tego i nazywamy to 
ziarnem nowotworu, od strony emocji, nazywamy to punktem ziarna stresu, co powoduje że 
absorbujesz wodę by nie dopuścić tej soli do tego żeby nie spaliła innych komórek. Więc 
masz ziarna soli o czym zadecydował mózg, że 'chce tą sól tutaj' I ta sól. jeśli dotyka w 
plazmatyczno-magnetycznej siły pola plazmie proteiny którą pali. Co więc robi? Otacza się 
wodą, by zachować bezpieczeństwo, bez dotykania by nic nie zniszczyć, więc tutaj masz 
tłuszcz, powstaje podczas wchłaniania wody. Zaspokajasz emocję, to samo wzgórze zmieni 
kierunek z soli do następnego kroku. Jeśli popatrzysz na to, czym jest sód w energii 
plazmowej. 22 z grubsza, w pewnym miejscu, i zobacz co się z nim stanie. Ale patrz na to 
jako na jedność w stosunku do innych, jako elektron plazmatycznie, a nie w ten sposób. W 
spektrum pól magnetycznych, jest bardzo dziwne jak te rzeczy działają. Patrzysz na ilości 
protonów, elektronów, masie atomowej, ciężarze atomowym, to tak nie działa. To zależy od 
siły pól, jakie sumują się w całości i ten Sód zmienia się, na tak wiele sposobów, na dole 
pasma, w połączeniu z polami, powraca z powrotem do wody. I w ten sposób tworzy się woda 
w twoim ciele. To jest zabawa z siłą pola, a nie z nazwami materii, jak zwykliśmy to robić. 
Więc ja zaspokajam emocje w danej sile, ten facet nie 'wyskakuje', ale ten facet zmienia się 
aby nie być, ponieważ teraz zmieniam grę, mam z nim połączenie i teraz chcę stać się tlenem 
więc 'voula' i jest. I potem musisz spalić tłuszcz, który tam był, bo natychmiast po usunięciu 
go zauważysz, że masz dużo wody i dużo elementów, które musisz oczyścić i to jest 
problemem. I jest to jeden z największych problemów. I to jest jeden z największych 
problemów do zrozumienia dla naszych lekarzy, zwłaszcza z rakiem, zwłaszcza z innymi 
rzeczami. I to jest to, co my, a szczególnie nasi lekarze muszą zrozumieć. I jest to częścią 
technologii, jak... jeśli to rozumiesz, więc to staje się atomem czegoś innego i może wyłączyć 
swoje osłony i może się dostać i otworzyć twoje osłony. W twoich kosmicznych reaktorach, 
kiedy na to popatrzysz, jest tak samo. Zostawiasz punkt, tak, że możesz z powrotem zwinąć 
swój system, z magnetycznego do grawitacyjnego i nagle zwiększasz swoją osłonę lub ją 
zmniejszasz, w połączeniu z innym twoimi reaktorami. Wiedza jest taka sama. Stajesz się 
grubszy, lub stajesz się mniejszy? Jak chcesz to zrobić? Które staje się nasieniem drugiego? 
Czy tłuszcz jest stworzony przez dodatkową energię, lub czy tłuszcz stworzony jest przez 



energię Emocji? Czy rozumiesz różnicę? Czy zrozumiałeś różnicę, i rozumiesz jak sobie z 
tym poradzić lub idziesz tymi dwoma sposobami, idziesz przez energię i Emocje, voila. Teraz 
działa znacznie szybciej. Jakieś inne pytanie? Mamy kilka komentarzy na czacie tutaj i może 
przytoczę. Jedi, mówi: Hello Panie Keshe, w takim razie aby otworzyć trzeba skompresować, 
czy koncepcja zwijania, rozwijania lepiej pasuje do tego wyjaśnienia? (MK) Czy możesz to 
powtórzyć? (RC) Mówi: Hello Panie Keshe, w takim razie aby otworzyć należy 
skompresować, czy koncepcja zwijania, rozwijania lepiej pasuje do tego wyjaśnienia? (MK) 
Nie to nie jest zegar. (RC) Cóż, mówi, że pracujemy nad polami torsyjnymi. czy to poprzez 
wprowadzanie w ruch GaNSu poprzez silniki lub umożliwianie mu obracanie się poprzez 
strumień wektora lub zrozumienie proporcji substancji. (MK) Tak, to jest kolejny sposób 
wyjaśnienia tego, masz rację, ale musisz zrozumieć, musisz użyć, aby ci to ułatwić, różną siłę 
pól. Wyjaśniłem to naukowcom bardzo niedawno, i może wyjaśnia to w inny sposób. Plazma 
jest jak wiertarka w dłoni, i ma przycisk do wkręcania i wykręcania i wtedy masz okazję 
zmienić głowicę wiertarki, potem masz możliwość zmiany wierteł. Wtedy to ty masz okazję 
użyć wiertła do drzewa, do betonu, lub metalu. Czy wywiercasz czy się wwiercasz? Czy 
tworzysz kompresję przeciwko powierzchni, lub czy z tym na odwrót, na rewersie. Kiedy 
wejdziesz, nie możesz wyjść po prostu zmieniasz przełącznik i odwracasz, to bardzo podobne, 
dokładnie tak jak robisz to z Plazmą, ale musisz zrozumieć, w tym samym czasie, że to 
wiertło ma w środku otwór, że możesz dodawać gazy do twojego balonu i zmienić warunki. 
Otwiera się nie w stanie materii, ale w stanie Plazmy. To ty musisz zdecydować, co 
dostarczasz i co oczekujesz wyekstrahować. W sekcji kosmicznej w systemie obronnym są 
bardzo, bardzo, bardzo ważne tego rodzaju rzeczy. Posiadasz system i masz cel przed sobą, 
meteoryt. Nie ma możliwości aby go obejść. Więc co robisz? Oceniasz/szacujesz jego siłę. 
Oceniasz, jaka może być kompozycja zgodnie z prędkością i pozycją jaką ma. Wszystko, co 
musisz zrobić, to dostarczasz pola do niego, nasycasz go, wtedy możesz doprowadzić, do 
przejścia przez niego. Kiedy przez niego przejdziesz, twoje pole znika, wróci on do swojego 
oryginału. Wiele, wiele systemów kosmicznych wielu z was nie .... ludzie to widzieli ale 
nigdy nie zrozumieli. Nazywają to 'neutrino', przechodzi przez Ziemię, i idzie na dno, na parę 
kilometrów wgłąb i stawiają specjalną ścianę, wodę, aby sprawdzić, czy przez nią przejdzie i 
się zmieni. Wiele statków kosmicznych robi to samo, ponieważ one tworzą tą siłę pól. Teraz, 
czy potrzebujesz kompresji lub czy potrzebujesz rozszerzenia, lub czy potrzebujesz nasycenia 
Plazmy? W technologii obronnej w technologii kosmicznej, to bardzo łatwe. Jeśli wygniesz 
się do tyłu, aby wygrać, bardzo łatwo, amerykański statek jest po prostu nasycony, nie 
istnieje. Życie jest tam, elektrony będą tam, statek będzie tam, ale nie ma namacalności, to 
jest jak przełożenie przez niego ręki. Mi zajmuje pięć minut, zbudowanie statku. To ten sam 
proces, jestem w nim mistrzem. Jak ukierunkowujesz? Bardzo łatwo. Ponieważ, wróć do 
kopuły, określone punkty, są czystymi punktami wypuszczania pól, osłabienie w strukturze 
pozwala na kompozycję lub na kreację kierunku podróżującego pola. Możesz wysłać pakiety i 
dostarczyć je za pomocą pakietów. Skała, meteoryt tego nie widzi ale otrzymuje... To jest jak 
włożenie cukru do gorącej wody, po prostu się otwiera. Jeśli zagotujesz wodę z cukrem, to 
masz go spowrotem i pozwól mu ostygnąć. To właśnie robimy w kosmosie. Nie zygzakujesz 
pomiędzy meteorytami, lecz lecisz przez nie, lecisz z taką prędkością, tworzysz pole tak, że to 
pole obejmuje zakres tego, przez co przechodzisz, które jest wyższe niż centralny punkt 
grawitacyjny, punktu środkowego, tego co nazywamy matką Plazmą, linią środkową pól. Jeśli 
rozumiesz to, co nazywamy podstawową linią kreacji i możesz stworzyć warunek pola, z 
które wszystkie te pochodzą, zawsze będziesz ponad. Nic nie będzie istnieć na twojej ścieżce, 
ponieważ pole które stworzyłeś jest powyżej. Więc nie jest namacalne w tym wymiarze siły. 
W przyszłości naukowcy zrozumieją to, jeśli te nagrania się zachowają to rozumieją bardzo 
szybko, jak opracować kosmiczną technologię obrony. Kiedy meteoryt zbliża się do Ziemi nie 
idziesz i bombujesz go lub traktujesz nuklearnie lub cokolwiek. Bardzo prosto. dostarczasz 



pola do niego że stajesz się jak wiatr i przechodzisz przez niego, otwiera się i wychodzisz z 
niego. To jest o wiele łatwiejsze i mniej niebezpieczne. Nie poprzez wysadzenie go i 
otrzymanie Bóg wie czego, odprysków, to jest amerykański sposób. Irańskie, pokojowe 
podejście, pozwalasz mu istnieć, i rozrzedzasz go, i przechodzisz przez niego. Zniszczenie nie 
ma sensu w kosmosie, współistnienie, zrozumienie siły innych by istnieć, aby istnieć jak 
istnieje jednostka, to jest zasada kreacji we Wszechświecie. Nie musisz niczego niszczyć, po 
prostu możesz sprawić możesz po prostu sprawić, po prostu by tam był i pozwolić mu istnieć. 
Znasz swoją siłę, znasz jego skład twojego statku po prostu chcesz by miał wystarczająco, 
żebyś przez niego przeszedł. I nie ma znaczenia, co będzie dalej, tworzysz pola, z których 
wszystkie te pochodzą ze spektrum centralnej Lini, poprzez redukcję. Więc, jeśli mógłbyś to 
zrozumieć, co jest bardzo podobne do Duszy Człowieka, przechodzisz przez silniejszego, po 
prostu, masz tak dużo, że te stają się jak opary na twojej drodze. Jak samoloty lecą, z Ziemi 
na górę ze wszystkimi chmurami, po prostu przez nie przelatują. To ten sam proces, ale teraz 
przekształcasz tą materię w chmurę i są pewne materie poniżej tego. Obecny poziom 
technologii nie potrafi tego pojąć, ponieważ to nie, jest to poza zrozumieniem człowieka, ale 
tak to działa. (RC) Więc Jedi mówi dalej: "Fizyczny lot zostanie osiągnięty dzięki precyzyjnej 
kontroli, skręcania poprzez ściskanie MagGrawów? " Czy powinniśmy rozważyć zamiar?" 
(MK) Ha Ha! Kto tak powiedział? Jedi w pytaniach i odpowiedziach... (MK) Z Gwiezdnych 
Wojen? (RC) Jedi Simonto to jego imię, nie jestem pewien, czy wziął je z "Gwiezdnych 
Wojen" lub nie, ale powiedział tak. (MK) Widzisz, musisz zrozumieć, że plazmatyczne pola 
stale konwertują się, na wyższą lub niższą siłę. To ty musisz ustawić parametry, gdzie chcesz 
aby szły, kiedy się z konwertują lub obracają, chcesz je na wysokim poziomie lub niższym 
poziom lub podzielisz je aby były na niższym poziomie, poprzez wyciąganie z nich. W ten 
sposób tworzysz materiały w ciele człowieka, więc powinno być to bardzo łatwe. Możesz 
wziąć miedź i zrobić z niej Sód i możesz wziąć żelazo i zrobić z niego złoto. Ponieważ 
tworzysz pole w punkcie konwersji w sile złota, więc pole magnetyczne żelaza, uwalnia tak 
dużo, że dochodzi do grawitacji złota, a potem przyciąga pole złota. (RC) Um, wspomniał, 
czy powinniśmy rozważyć zamiar, jako pewien rodzaj kompresji? (MK) Jak blisko jesteś 
swojej Duszy? (MK) Zrozumiesz, czy twój zamiar jest pokojowy, lub niebezpieczny dla 
kogoś innego. Człowiek musi zrozumieć to, zamiar pochodzi z wymiaru Duszy Człowieka. W 
zeszłym tygodniu dostałem... Ktoś napisał do mnie "Panie Keshe, czy możesz powiedzieć 
więcej o tym". Tak. To jest twój mózg, twoja głowa, a to jest twoja czaszka i to jest mały 
chiński człowiek i jego mózg. Siła intencji, leży w różnych pozycjach, chyba że tak jak 
powiedziałem, wszyscy kochamy, ale miłość ma inne znaczenie dla nasz wszystkich. 
Ponieważ ta siła zgodnie z kompaktowością pól człowieka, siedzi tutaj. Ponieważ jest 
zrobiona bardziej kompaktowa, więc, on czuje miłość tutaj. Ale ten przez swoją otwartość ma 
to wbudowane tutaj, więc ma inną siłę pól, inną odległość. Więc jeśli wprowadzimy to na tą 
pozycję, to jest złość dla człowieka i zniszczenie dla Chińczyków i to jest przyjemność dla 
Ameryki. Teraz rozumiesz, intencję, lub czy my zdecydujemy o tym. Równa siła. Po prostu 
przetnij mózg, i spójrz na strukturę. Zbudowaliśmy mózg z różnych kompozycji, o różnym 
składzie w Barleccie, zajęło to trochę czasu, zrobił to Marco. Ale nie widział tego, co ja 
mogłem zobaczyć. Jeśli zbudujesz i dodasz wszystkie zasoby, które są w strukturze mózgu 
człowieka, tworzysz ten sam warunek, tą samą strukturę, jak mózg człowieka. Widzisz 
warstwy, widzisz kompozycje, jak się przyciągają i jak się rozwijają. Nakładasz kompozycje 
tworzenia się białka w nim i wtedy to zrozumiesz, i faktycznie możesz tworzyć pełna 
strukturę mózgu. Jeśli przejdziesz do następnego kroku nauki człowieka, i zrozumiesz proces 
kreacji i jeśli zrozumiałeś jak odbudowaliśmy uszkodzoną część mózgu Naomi, zrobiliśmy tą 
samą rzecz. Dasz mi czaszkę, a odbuduję z niej dla Ciebie człowieka, od Duszy po 
fizyczności. Bardzo prosto. Zobaczysz człowieka, który istniał w tej czaszce w wymiarze 
fizycznym. Bardzo łatwo, jeśli rozumiesz naukę o stworzeniu. W przyszłości zostanie to 



zrobione. Dasz mi czaszkę jakiegokolwiek naukowca ze świata, z przyjemnością odtworzę 
Teslę, jest to łatwe do zrobienia. Ponieważ ta czaszka dyktowała pozycję Duszy, a ta Dusza 
dyktuje podyktowała reprezentacji fizyczności. Ponieważ kiedy powstała fizyczność ta 
czaszka, która jest wapniem, dyktowała siłę pola mózgu. To bardzo łatwe, ale człowiek nie 
może tego zrozumieć na ten moment. Dasz mi czaszkę dinozaura, dam ci dinozaura, 
ponieważ ze strukturą czaszki, mogę stworzyć jego Duszę, a Dusza podyktuje jego 
fizyczność. Jeśli w tej chwili, gdy ciśnienie jest takie że może wspierać takie życie zobaczysz 
mini-dinozaura. Będzie to zrobione przez naukowców wkrótce. Człowiek to zrobi, nazywamy 
to tunele aerodynamiczne w dzisiejszych czasach i systemy replikacji. Człowiek zrobi to 
kiedy stworzy, umieści Duszę i stworzy środowisko, w którym wyląduje. Jak będziesz 
wyglądać, czy będziesz mógł to znieść? Nie musisz poddawać człowieka kompresji, tworzysz 
replikację Duszę Człowieka i widzisz, jak się dopasowuje. A następnie reklamujesz siebie 
'czy chciałbyś mieć 20 nóg i 15 rzeczy, zrobiliśmy jednego w tej przestrzeni, czy 
chcielibyście zobaczyć, i zobaczyć jak się zachowuje na 20 nogach.' Nie musisz udać się na 
planetę, możemy zreplikować ją, jeśli ją zniesiesz to możesz się tam udać. (RC) Panie Keshe 
mamy kilka osób z pytaniami tutaj, może moglibyśmy je wprowadzić? (MK) Tak, jestem 
tutaj, aby odpowiadać na pytania. (RC) Być może, odkąd jesteśmy w temacie Jedi Simon'a i 
on podniósł rękę lub też może mówić, może pozwolimy mu iść dalej, ale mamy także John'a 
Wells i Joelle są również w kolejce i Arno, więc mamy tu kilka osób może Jedi... (MK) Czy 
mieć kogoś innego na naszych pozostałych kanałach? (JG) Mam szybkie pytanie Panie 
Keshe, bo nie mam czasu. (MK) Kontynuuj. (JG) Dobry ranek Panie Keshe. Panie Keshe czy 
tłuszczu w ciele człowieka, położenie tłuszczu, wskazuje pozycję ciała? (MK) Co masz na 
myśli? (JG) Mam na myśli w części człowieka, składa się z dwóch części lub trzech części u 
człowieka, jak to pan właśnie wyjaśnił, czy to jest w poziomie energii ciała lub 
psychosomatyczne? Jeśli jest to w pozycji tłuszczu, lyb czy jest to na niższym poziomie, lub 
czy jest powyżej ... w górnej część klatki, powiedzmy. Czy to jest wskaźnik, pewnego rodzaju 
energii? (MK) Czy mówisz o brzuchu i piersiach? (JG) Tak, czy to jest tak? (MK) Oczywiście 
ty je dyktujesz. Popatrz na kobiety z ogromnymi piersiami i spójrz na mężczyznę z dużymi 
piersiami. i część tego jest fizyczne, ale musisz spojrzeć na resztę, aby to zrozumieć, i wrócić 
do przodków, zrozumieć historię genetycznego życia. Tak, oczywiście że ma. Czy widziałeś 
kiedyś konia baramentowego? W Belgii? Mają ogromne grube nogi. Dlaczego? Bo ciągną 
dużą masę i potrzebują tej siły. Pracujesz udajesz się na zachodnią Flandrię, gdzie uprawiają 
jak to się nazywa trawę do produkcji ubrań. Tak? Widzisz tą samą strukturę w zachodniej 
Flandrii. Są jak konie baramentowe. Bardzo grube nogi bo one muszą stać w wodzie i stare 
generacje, potrzebują siły by wyciągać i robić inne rzeczy. Krótkie nogi bardzo grube. Tak jak 
u koni po drugiej stronie kraju. Były poddane temu samemu ciśnieniu (kobiety i konie) temu 
samemu warunkowi więc reagują. Mniejsze podstawy muszą wyciągać wiele z wielką siłą. 
Więc ta struktura nogi dyktuje, nie możesz nagle przejść do szczupłej góry więc dyktuje 
większe biodro. Większy brzuch i większą pierś kształt jaki tworzą. Ale dlaczego się tego 
trzyma? Bo ciśnienie karmienia by przeżyć wymusiło ten warunek. Jeśli nie wprowadzimy 
tam tego pożywienia, dzieci umierają. Kto był ojcem? Umarł. Kobieta była zawsze dawcą 
chleba. Więc co ... psychologicznie? Stworzyły dla siebie warunek do życia i wtedy stało się 
to obojętne. Czy ta otyłość na górze spowodowana jest przetrwaniem ras? Lub czy to jest 
próba powiedzenia jestem duży dam radę? Dlaczego chłopcy mają duże piersi gdy mają 
konflikt z rodzicami lub kimś innym? Bo muszą być kogutem. Jestem duży jestem 
zauważony. Psychosomatyczna ekspansja Dziewczynki które mają duże piersi konkurują z 
matką. ściągając uwagę ojca lub płci przeciwnej. Rozumiemy większość z psychologicznego 
rozwoju w fizyczności człowieka. Dlaczego masz duży brzuch? Bo jesz. Czy zwróciliście 
uwagę jak zmieniają się prezydencji podczas ich kadencji? Niektórzy z nich? Bo oni muszą 
siedzieć. Wszystko na przeciw innego prezydenta, bogate obiady. Lub jak amerykańscy 



prezydenci, jedzą jak świnie i biegają jak szczur. By zrzucić wagę bo mają takie dobre 
jedzenie. W bogatych słowach. Wszystko zrozumiałem. Teraz to rozumiemy. Więc dlaczego 
doszło do otyłości z jakiego warunku? Co ona stworzyła? Czy to jest emocjonalne? 
Oczywiście że tak, część z tego, a później masz innych. I to my to dyktujemy w zależności 
czy jest to dla nas przyjemność czy czy widzimy to jako przyjemność lub przymus. Czy 
widzimy stawanie się grubym jako przyjemność bo mamy z tego uwagę lub czy stajemy się 
grubi by być odrzuconym bo nie chcemy zwracać uwagi. Mogę podać wam przypadki, wiele 
przypadków, które opracowane są przez badaczy KF. i podałem kilka tych przykładów 
wcześniej. Nie chcę w to wchodzić bo to jest zbyt ostre, to kultura Belgów. I widzieliśmy to 
pomiędzy dwiema siostrami. Jedna z sióstr czerpiąca przyjemność z nadużywania, druga stała 
się gruba by nie być wykorzystywana. W wieku 4 czy 5 lat. To cześć kultury Belgów. Części 
narodu. I widzieliśmy psychologiczną różnicę. Więc my dyktujemy czy dla nas ten sam 
warunek jest przyjemnością czy odrzuceniem. Obrona lub ofensywa. My chcemy otrzymywać 
bo to daje nam tą przyjemność. I wtedy my decydujemy gdzie umieścić ten tłuszcz lub go 
zabrać bo to my decydujemy. Fizyczny warunek w odniesieniu do psychosomatycznego 
warunku akceptacji. Co jeśli ktoś jest taki jak ja? Szczupły. Przez 35 lat nie przytyłem lub 
schudłem więcej niż 2 kg. Masz dobry metabolizm ale mimo tego musisz decydować 
wewnątrz co akceptujesz w życiu. Więc także psychosomatyczne. Oczywiście jesteśmy 
tworzeni przez nasze emocje. Strach ma tu jakieś znaczenie? Czasami, większość razy.... Jeśli 
jestem szczupły mogę uciekać. I niektórzy ludzie widzisz to u chińczyków oni jedzą to samo 
na śniadanie luch i kolację i w środku dnia, jedzą 10 talerzy i są szczupli jak ołówki. Ale 
jedzą w kolejności tak samo jak we Włoszech. We Włoszech ludzie jedzą w specyficznej 
kolejności. I gdy gubią ten porządek zaczynają tyć, lecz jak długo trzymają się tej kolejności 
jedzenia, zjadają pięć koni lecz są wciąż szczupli jak nie wiem tak samo jak Chińczycy. Co 
chińska dziewczyna je na śniadanie ja jem na śniadanie obiad i kolację stawiam ją na wadze a 
ona jest szczupła jak ołówek. A ona je 3 razy dziennie. Ale musicie popatrzeć co oni jedzą. 
To jest specyficzny sposób. Dziękuję panie Keshe. Panie Keshe z tej strony John, czy 
możemy wrócić do meteoru? 2 lata temu widzieliśmy meteor spadający w Rosji i lecący za 
nim statek. Skład meteoru uległ zmianie W jaki sposób to wpłynęło na ziemię? Czy to 
zmieniło jej status jej skład? Czy co? Nie wiem o czym mówisz. Musisz zrozumieć, ze jestem 
na pustynnej planecie praktycznie nie śledzę wiadomości. Dziękuję. Musisz mi to pokazać, 
żebym to zobaczył. Musiałbym poszukać nagrania bo go nie posiadam... Może wtedy do tego 
wrócimy dziękuję. Mamy Arnolda który ma rękę w górze od jakiegoś czasu możesz 
kontynuować a potem mamy również Rui i powiedziano mi, że mamy gotową prezentację 
która była prezentowana wcześniej przez Klausa. Więc to będziemy również mogli za chwilę 
pokazać. Więc zobaczmy Arno czy możesz teraz mówić? Witam dobrego dnia wszystkim. 
Mam pytanie do wszystkich do tego co pokazał Armen i do wyjaśnienia pana Keshe. Jeśli 
widzieliście światła strumienie/błyski światła, silniejsze światło zawsze idzie do słabszego 
światła. Jedną sekundę proszę.... Czy możesz powtórzyć proszę? Więc jeśli tworzymy za 
pomocą świateł... pola... Czy możesz zacząć od początku? Zacznij od początku. Halo? Czy 
mnie słychać? Słyszę. Jest sporo zakłóceń Nie dotykaj mikrofonu lub go nie poprawiaj 
cokolwiek robisz to robi sporo zakłóceń. Ok. Myślałem o świetle, jeśli masz światła obok 
siebie silniejsze światło zawsze podąża do słabszego światła, wtedy zbierasz pola ale to jest 
jak pan Keshe powiedział nam z trzema nanopowłokami to tłumaczy silniejszy słabszy, karmi 
słabszy lub i wtedy energia musi gdzieś pójść i idzie w ekstrema. ... światła dla poszukiwaczy 
wiedzy jak nano warstwy światła w butelce Keshe. Może to wytłumaczy zrozumienie. Ok. 
Widzisz jeśli przyjrzysz się niektórym nanomateriałom i jeśli możesz za indukować moc do 
nanomateriału od środka zobaczysz wydobywającą się inną kombinację światła. I są to 
światła do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. To są specyficzne kolory. Bo... Pole 
grawitacyjno magnetyczne nanowarstwy absorbuje pola pochodzące z zewnątrz. lecz jeśli 



tworzysz to z wewnątrz staje się zupełnie inne wychodząc na zewnątrz. To jest... Pozwól, że 
ci to wyjaśnię może zrozumiesz. Jeśli tworzysz to jako kreację światła w nanopowłoce, siła 
pól wchodzących teraz podyktowana poprzez strukturę atomową cząsteczek nanomateriału 
tutaj. Jeśli jesteś w stanie zabrać tą warstwę i będziesz w stanie przytrzymać się granicy 
warstw nano w prosty sposób, wtedy światło tutaj odbija się zupełnie inaczej niż światło które 
widzisz jako czerń. i te światła są bardzo zbliżone do "kosmicznych świateł" jakie widzimy w 
kosmosie. Zrobiłem to, to bardzo interesujące gdy na nie patrzysz. Lecz jeśli zrozumiesz 
przestrzeń w materiałach i zrozumiesz jak tworzyć lukę w przestrzeni nano strukturę, nie 
zapominaj że to jest rura. To jest jak to, więc wszystkie są połączone ze sobą Lecz w Tm 
warunku otrzymywania tutaj interakcja pól którą tworzysz oddziałuje z tymi strukturami 
atomowymi i one uwalniają światło. Na pewne sposoby w zależności od wielkości atomu. i 
wtedy tworzysz to jako część zrozumienia i w technologii kosmicznej tworzysz te korytarze 
poprzez kreację pól grawitacyjno magnetycznych w których odbicie twego własnego światła 
daje ci wskaźnik światła w kosmosie. Nie masz pochodni, nie tworzysz tego światła ale 
interakcja pól w oddziaływaniu z daną przestrzenią tworzy ci światło. W taki sposób tworzysz 
światło w ciekłym środowisku nawet w środowisku gazowym. Nie nosimy ze sobą pochodni. 
uwalniasz pola, które są w interakcji ze środowiskiem którym jesteś jak rozumiesz, daje Ci 
dane światła. Nawet kamień zacznie błyszczeć. właśnie w taki sposób nawet światła które 
widzimy z innych galaktyk i gwiazd dochodzą do nas. Lecz nigdy tego nie zrozumieliśmy. 
Nieczytelne. Lecz jeśli zrozumiesz podróżowanie w przestrzeni pól plazmy w oddziaływaniu 
z jej środowiskiem pokazuje ci światło tam gdzie jest. I siła jest bardzo złożona, mówi ci 
która jest bliżej ciebie i co jest i w którą chcesz stronę. To światło przebędzie drogę milionów 
kilometrów. Pochodnia ma kilka metrów. To oznacza, że nigdy się nie zatrzymuje. Słucham? 
Ale nie mam ale nie mam zasobów by stworzyć nano rurę więc tworzę to za pomocą papieru i 
nano warstw by wytworzyć duszę Pól i jeśli masz silniejsze i słabsze pole razem to silniejsze 
karmi słabsze. Lecz jeśli stworzysz je w .... nieczytelne i jeśli stworzysz więcej warstw dla 
światła wtedy także masz nano warstwy i to rozumiem z butelki Keshe, bo w jaki sposób 
tworzysz swoje plazmy tworzą się warstwy na butelce. Lub czy może zrozumiałem to źle bo 
Masz rację, masz rację, ale Czy widziałeś światła na nano warstwach lub czy to jest 
nieczytelne... Możesz tak zrobić to drugie wyjście, Nikt nie powiedział, że się mylisz. W 
świecie nauki.... Nieczytelne nakładające się głosy. Ok rozumiem. Możesz zrobić i nas 
oświecić przyjdź i nas naucz. To nie jest jeszcze gotowe Jalal będzie mnie w tym wspierać w 
odpowiednim kierunku i ja stworzyłem reaktor który zrobiłem w zeszłym tygodniu. Myślę że 
gdy światło przyciąga do centrum i biorca BO nie używam południków? by stworzyć pola 
góra dół. by zapadały się do wewnątrz. Chcę to opracować i wtedy pokarzę to wszystkim 
Myślę, że gdy zaczniemy używać świateł jako nanopowłoki, nie będziemy potrzebować 
niczego bo wtedy będziemy mogli użyć naszej intencji i będziemy mieli wiedzę by stworzyć 
statek. kompletny statek bez potrzeby Przepraszam, może się mylę ale wydaje mi się, że chce 
nas pan tego nauczyć. tego warunku. To jest sposób w jaki to rozumiesz, nie jesteś daleko. 
Ale tak to jest. Musisz zrozumieć co robisz i w jaki sposób to robisz. Gdy mój reaktor będzie 
gotowy będę go chciał przynieść do KF w Holandii nieczytelne ... bo Ne jestem zbyt dobry w 
materiałach GANS mam może 10 różnych GANSów ale nie takich Gansów których 
potrzebuję z mojej perspektywy Więc, pokarzę go następnym razem, zrobię go i stworzę trzy 
pola na każdej warstwie by karmić jak w formacji gwiazdy i jeden karmiący od zewnątrz do 
GANSu i wtedy byśmy mogli wykorzystać system Magrav do zabawy z tym wtedy może 
pokazać się więcej kierunków. bo moja intencja Bo ja rozumiem światło ale nie rozumiem 
przestrzeni i wszystkich różnych GANSów ale rozumiem swoją intencję i co tworzę za jej 
pomocą i w ten sposób jeśli zaczniemy tworzyć razem i zrozumiemy w jaki sposób światło 
tworzy warstwy by wytworzyć wpływ by wytworzyć, kondensator na północnej półkuli, by 
wytworzyć Polę południowej półkuli i by wytworzyć równik by tworzyć materię tarcie 



Bariery Coulomba i równika. To zależy od tego To zależy od tego co chcesz .... kolejnych 
dwóch istot. Przepraszam użyłem złego słowa. bo gdy warstwy i gdy zapali się światłem w 
rogu jak tłumaczył pan ostatnio i to jest tarcie manifestacji. Można.... nieczytelne Dziękuję, 
teraz wszyscy będą kreować światła za pomocą intencji więc są bliżej. Bo gdy pracujesz z 
GANSEM również pracujesz z jego światłem. Wszystko jest to samo, światło się zmienia. 
tak. Lecz starałem się jak w wykładach... nieczytelne lecz zrobię co mogę i mam nadzieję, że 
Jalal znajdzie czas by mnie wesprzeć nieczytelne.... ale jakoś to wypracujemy. Dziękuję. 
Dziękuję bardzo. To... Czasem gdy uczysz lub mówisz znajdujesz swoje rozwiązania i 
odpowiedzi. Na wiele sposobów Część wykładów to zrozumienie w jaki sposób rozwinąć 
swoją szkołę myśli (zrozumienie) I jak mówiłem my nigdy nie robimy peer review Nigdy nie 
mówimy że jest dobrze lub źle chyba, że wiesz że coś jest nie tak wtedy sam powiesz że się 
myliłeś. Ale w technologii plazmowej nikt się nie myli bo to jest proces kreacji. Lecz w stanie 
materii dlatego, że źle ją zrozumieliśmy, wielu naukowców idzie w złą stronę. i możesz im to 
powiedzieć bo można im to pokazać. Nawet wtedy gdy ty rozumiesz i oni zrozumieją to 
opinia w zrozumieniu rzeczywistości i jeśli możesz to pokazać I wtedy zależy czy chcą to 
zaakceptować. Więc gdy wychodzisz z takimi pomysłami, nikt nie powie,, że się mylisz. Gdy 
zaczniemy mówić, że masz rację lub nie wtedy staniemy się cenzorami i w ten sposób lecz 
jeśli jesteś w stanie powiedzieć że to jest złe i w jakich warunkach to dodajesz do wiedzy. 
Myślisz w pewien sposób i jest to poprawne nikt nie może nic powiedzieć. ale nie wiesz jaki 
będzie wynik końcowy a to może być oświecające by zrozumieć. Ok wiem, że niebawem 
powinniśmy kończyć Panie Keshe jest już prawie 3 godziny. Jest Rui ma podniesioną rękę od 
jakiegoś czasu może usłyszymy co ma do powiedzenia. I wtedy może. Jak mogą trzymać ręce 
w górze i się nie męczą? To niesamowite to cyfrowy świat pozwala robić takie rzeczy w 
nieskończoność obecnie. Klaus także ma swoją prezentację którą warto byłoby dziś umieścić. 
Ok czy bierzemy Klausa czy Rui o ile ręka mu się nie zmęczy? Może Rui będzie mógł szybko 
wejść i powiedzieć co ma do powiedzenia i zobaczymy czy możemy na to odpowiedzieć. 
Rui? Tak Dzień dobry Panie Keshe, dzień dobry wszystkim. i dziękuję Arno za twoją 
prezentację bardzo interesujące koncepcje. Moje pytanie wraca do momentu gdy pan Keshe 
omawiasz czaszki i w jaki sposób sposób tworzy człowieka lub dinozaura lub cokolwiek. Jest 
o Duszę jako że jest to biznes członków Rady Uniwersalnej do której należę Więc dusza 
człowieka tworzona jest w ten sposób z czaszki i nieczytelne .. łatwiej to zrobić będzie tylko 
fizycznym człowiekiem duszy, jak my teraz lub czy kolektywna dusza ludzi powiedzmy 
dusza ludzi. Czy rozumie pan pytanie? Tak masz na myśli duszę fizyczności czy duszę 
człowieka? tak lub czy to dusza ludzi bo jest kolektywna Jeśli to dusza ludzi to była 
stworzona w ten sposób. Gdy była gotowa i zostało to zrobione poprawnie zobaczysz, że 
nawet zachowanie człowieka w czasie życia bo tworzysz nowe życie Lecz musisz zrozumieć 
coś bardzo prostego. ekstremalnie prostego ale to jest ważne by zrozumieć. Musisz zrozumieć 
dlaczego możemy stworzyć człowieka z czaszki człowieka. W obecnej nauce o kreacji jak 
rozumiemy plazmę Struktura kości lub wapnia wpada do środka i w interakcji z 
aminokwasem i warunkiem środowiska sfery mózgu człowieka prowadzi do znalezienia 
swojej pozycji i staje się komórką mózgu. W tej pozycji budujesz to do wewnątrz. Lecz 
musisz pamiętać o jednej rzeczy Ta czaszka została zrobiona przez kreację duszy samej w 
sobie więc ma jej parametry. Ale jest kolejny punkt o którym musisz pamiętać Ta kreacja 
duszy stworzyła sobie dokładnie jak powiedziałem zostawia miejsce w reaktorze by mogła się 
dołączyć. Rozumiesz? Więc jest łatwo by oddziaływać z oryginalną duszą. To bardzo 
podobne do jajeczka i spermy schodzących się razem w zbieraniu i podziale i ekspansji 
tworzą duszę. Teraz masz fizyczność bardzo podobną do jajeczka i spermy które zostały 
stworzone z samej duszy, Siła duszy i warunek zadecydowały o kształcie czaszki. A czaszka 
poprzez siłę swej grawitacji zadecydowała o sile emocji i o fizyczności. Więc teraz w niej 
masz odcisk palca bo została przez nią stworzona i z tego powodu. I wtedy gdy to zrozumiesz 



Ta sama zasada, prawdziwa, oryginalna dusza gdzie jest i będzie jej częścią w interakcji jak u 
bliźniaków. Możesz wejrzeć w życie fizyczności. Tak Panie Keshe ma pan na myśli 
oryginalną duszę ludzi kolektywną? Tak. Bo gdy stworzyłeś duszę i zrozumiałeś strukturę 
możesz stworzyć możesz doprowadzić do kreacji fizyczności. To jest to co wam tłumaczyłem 
Dajcie mi czas i zobaczycie Chrystusa. Tak rozumiem to bardzo dobrze gdy używamy 
normalnego sposobu by to zrobić nasienie kobiety i mężczyzny i jak to działa. Rzecz w tym 
że jeśli weźmiesz czaszki i będziesz chciał zrobić jak z stąd To moje pytanie... co zrobić? Gdy 
dostaniesz się do czaszki i stamtąd tworzysz życie... Oczywiście. Musisz stworzyć duszę z 
czaszki Więc ten rodzaj duszy stworzonej nie w sposób normalny lecz sztuczny To jest to 
samo. nakładające się głosy tym razem masz odcisk palca robisz jej kopię. Ok. Rzecz w tym 
że gdy, pozwól mi wyjaśnić muszę cie tu zatrzymać. tylko po to by troszkę cię oświecić. Gdy 
miałeś spermę i jajeczko to była kompozycja o jakiej sile powstanie dusza. tutaj siła duszy już 
stworzyła jest podyktowana przez oryginalną duszę stworzoną w czaszce. Jedna jest 
kreatorem drugiej. i jedna staje się ograniczeniem drugiej. Tak rozumiem panie Keshe, moje 
pytanie moja wątpliwość dotyczy tego: Czy to zabierze tą duszę tej kreacji która jest 
stworzona przez inną duszę poprzez intencję fizyczności a nie tą duszę Więc dlatego pytam. 
Nie. Nie Nie nie nie. To wytłumaczę ponownie może was oświecę. Ok. Warunek który 
wytworzyła czaszka teraz staje się tym opakowaniem daj mi to wyjaśnić. Potrzebowałeś 
spermy i jajeczka i tak wiele podziałów by stworzyć duszę. poprzez ich własne dusze. To 
nazywamy duszą fizyczności. To jest dusza całości. Ta dusza całości stworzyła Duszę 
fizyczności. Teraz używasz duszy fizyczności która jest kreacją stworzona przez oryginalną 
duszę by ją odtworzyć To jest bardzo łatwe. Może być zrobione bardzo prosto ale musisz 
zrozumieć by odtworzyć warunek istnienia duszy. Jeśli możesz stworzyć. Mamy teraz 
przypadek w jednym z naszych badań. Gdzie mamy mózg i mózg sam w sobie teraz tworzy 
drugą czaszkę. i tam mamy czaszkę pierwotną. Widzimy zwapnienia na mózgu. Więc ten 
nowy wapń tworzy nowy warunek egzystencji w ciele człowieka. Nowe wprowadzenie zanim 
mózg był w tym wymiarze, a teraz musisz operować w tym wymiarze i przechodzi przez 
konwersję. Więc tworzy wiele problemu z fizycznością. Jest redukcja rozmiaru Dokładnie tak 
samo jak mówiłem wcześniej Pamiętasz dwie czaszki? i gdzie znajduje się twoja Dusza? Tak. 
I widzisz ją. To jest Jeśli będę miał pozwolenie w przyszłości by to pokazać zdjęcia MRI 
zobaczycie. tworzenie się dwóch warstw wapnia. Zwapnienia w dwóch współistniejących 
warstwach. I wtedy to tworzy nowy warunek fizyczności który tworzy wiele paraliżu i 
doktorzy nazywają to ILS. Przepraszam MS (stwardnienie rozsiane) A wszystko to czym jest 
to tylko się przyzwyczaić by ciało, to tak jakbyś dostawał nową duszę i musisz się do niej 
przyzwyczaić teraz ciało zaczęło tworzyć drugą czaszkę wewnątrz pierwszej Tak moje 
pytanie dotyczy kreacji duszy w pewien sposób. nakładające się głosy więc moje pytanie 
brzmiało to ma duszę kolektywną ten rodzaj duszy stworzony w ten sposób. To chciałem 
zrozumieć. Tak. Widzisz musisz wrócić do procesu kreacji powtórzę ponownie w łonie 
kobiety gdy masz spermę i jajeczko, kształt łona to czaszka do momentu aż ciało samo nie 
stworzy duszy kolektywnej która sama zadecyduje o swym ograniczeniu. Tutaj mamy 
ograniczenie. i z tym tworzymy duszę. I ta dusza dlatego że jest stworzona z pochwyconych 
elementów swej własnej kreacji posiada elementy połączenia z duszą która sama wytworzyła 
duszę. I to jak to stworzyło stworzy dokładnie to samo jak było wcześniej. Zobaczysz 
dokładnie odwzorowaną fizyczność Będziesz widział tą samą szkołę myśli tą samą emocję To 
bardzo podobne do wybudzenia człowieka ze śpiączki Ale tym razem sprowadzasz duszę. To 
coś co w kosmosie robione jest normalnie dla was na ten moment brzmi to jak bajka, nie 
rozumiecie tego część z was może to robić Ale starałem się tego nauczyć w Barlecie. i 
powiedziałem Marco by ustawił takie pudełko Były pudełka, później przetransportowane do 
Barri. Nie wiem co się z nimi stało ale zawsze trzymaliśmy to w wilgoci dodawaliśmy różne 
sole Marko spędził nad tym wiele czasu. Ale nie mógł zobaczyć wiedzy za tym stojącej co 



tam było ostatecznego warunku. Tak rozumiem tą część jak jest tworzona jest w możliwości 
wszystkiego. pytanie dotyczyło nieczytelne dusz ale zrozumiałem doskonale co pan wyjaśnił 
dziękuję. Tak to jest bardzo proste lecz Wtedy dlatego, że masz ten wspólny mianownik, 
posiadasz egzystencje prawdziwej duszy. może być gdziekolwiek we wszechświecie Wciąż ją 
masz i jeśli stworzysz ten warunek. możesz stworzyć replikę fizyczności człowieka i wtedy 
masz to samo. To prowadzi Ta dusza doprowadziła do kreacji fizyczności by z nią zacząć. 
Tak. Myślałem że to była dusza która podyktowała egzystencję kolektywnej duszy a nie 
duszy fizycznej ale wiem że istnieje połączenie. To jest odwrotny proces Tak. To odwrócony 
proces kreacji gdzie na początku mamy dynamiczną strukturę jak spermę i jajeczko. To 
prowadzi do tworzenia stałej struktury czaszki Teraz używamy stałej struktury która została 
stworzona przez duszę kolektywnej plazmatycznej struktury by stworzyć fizyczność. 
Dziękuję bardzo Panie Keshe. Dziękuję bardzo. Istnieje głos obawy jak Lukas, czy nie 
istnieje niebezpieczeństwo że dusza nie była elewowana i włożona intencja czy to może 
wpłynąć w negatywny sposób? Czy to musi być Jest elewowana. czy musi rosnąć w miłości? 
Może to druga część pytania. Słucham? W jaki sposób działa tu emocja w w warunkach 
intencji itd czy nie będzie zaangażowana w to emocja miłości przez konieczność by to 
wszystko zadziałało? Wiesz, transferujesz wiedzę człowieka przez RNA i wtedy staje się 
DNA To ten sam proces z oryginalną duszą i z duszą którą masz w wymiarze fizyczności. 
Potrzeba wiele zrozumienia. Wtedy zobaczysz światło. Zespół tłumaczy Kfssi polska. 
Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Koniec tłumaczenia. 
 


