
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od? Jest w tym interesujący punkt, teraz, kiedy otworzyliśmy to pudełko Pandory wirusów, i 
teraz kiedy rozumiemy więcej o efektach pola plazmatyczno-magnetycznego, nowe 
horyzonty w świecie nauki i bezpieczeństwa, narodowego bezpieczeństwa wchodzą do gry. 
Interesy narodowe tego, co nazywamy nowe gry, q jakiej narody oskarżają się o wojnę 
chemiczną, niekontrolowane jądrowe reaktory jak w Fukushimie, nowe choroby, które do nas 
przychodzą, czy potrzebujemy drogiej certyfikacji FDA, monitorowania? Czy nowe sposoby 
nie powinny być promowane, że jeśli przyniesiesz chorobę, i możesz to sprawdzić i 
przetestować że jeden lub kombinacja GANSów możesz to zmienić, i jest to naturalny 
produkt, to czy potrzebujemy kontroli lub czy możemy pomóc samemu siebie, by pomóc 
sobie. Moja rekomendacja, moja rada w przemyśle jądrowym to trzymanie zbiorników, 
sposób w jaki jest teraz w Fukushimie, z wodami GANSowymi, które w przypadku wycieku z 
jądrowych reaktorów, te zbiorniki mogą zalać stację, i przynieś kontrolę całego 
promieniowanie. To zostało przetestowane w Fukushimie wiemy, że to działa. To daje 
zupełnie nowy wymiar w wojnie chemicznej, czy GANS może być użyty w tym, co teraz 
rozważane jest za jedną z opcji otwartych na oskarżenia pewnych rządów i wykorzystywane 
przez niektóre rządy? Czy woda GANSowa, może być wprowadzona do działania dla różnych 
typów szkód środowiskowych. To jest początek i musimy jako wspierający Fundację Keshe, 
postawić naszą stopę i nogi w wodzie i ją przetestować i zachęcić rząd do testowania jej. Na 
pewno z tego, co wiemy teraz problem wirusów można rozwiązać. Na pewno to, co widzimy 
w Fukushimie, przemyśle nuklearnym, można to ogarnąć w każdym wypadku. Czy my lub 
czy możemy stworzyć jednostki reagowania kryzysowego, w przypadku tych rzeczy przy 
wykorzystaniu nowego zrozumienia technologii. Istnieje poszerzenie tej wiedzy masowe 
poszerzenie do tej wiedzy. W nadchodzącym czasie, wyjaśnię bardziej szczegółowo, ale w 
skrócie. Jeśli zrozumieliście, w jaki sposób energia wody GANSowej wyczerpała wirusa z 
ciała świni, w zrozumieniu, że GANS sam w sobie pochodzi z konwersji materiałów, a 
następnie sam pochodzi z promieni Słońca jako pola. To czy przy pomocy nowej technologi, 
technologii plazmowej, dynamicznych systemów bez silników, czy może być wykorzystana 
do pokrycia całego obszaru? Co oznacza, że możemy tworzyć czyste środowiska, bardzo 
podobne do anten satelitarnych na budynkach. Czy teraz gdy to zrozumiemy, czy zabierze nas 
do następnych kroków, w czasie katastrofy, takich jak huragany, trzęsienia ziemi. Możemy... 
jak pokazaliśmy, choroba może być zlikwidowana, tak jak ze świnią. Po prostu wypuszczasz 
satelitę i dosłownie zabierasz wszelkie opcje choroby lub infekcji ze środowiska. Lub czy 
możemy użyć ich by uwolnić energie, która przyniesie jedzenie? To jest wielka opcja, i jest to 
w rękach poszukiwaczy wiedzy KF by otworzyć puszczkę Pandory wiedzy. Rozumiemy, że 
ten proces nie ma wymiaru i możemy pokryć całą atmosferę planety. Lub w kosmosie, 
oczyszczamy warunki, że oczyszczamy, środowisko w którym lądujemy. Wracamy do wiedzy 
i jest to w naszej kwesti, abyśmy się w niej rozwijali. To jest dla nas, aby interpretować 
sposób, w jaki myślimy, że można jej użyć i może być zastosowana. Jak już zrozumieliście, 
nie ma mistrzów w tej pracy, wszyscy jesteśmy mistrzami naszego przeznaczenia, tak jak 
'ostatni który przetrwał'. Ten rolnik był 'ostatnim który przetrwał' ze swoją świnią i podjął 
działania i wygrał. Nie było nikogo innego, rządową opcją była rzeź. Ale jest jedna rzecz, na 
którą musimy zwracać uwagę gdy dalej obserwujemy tą świnię. Czy ta świnia, wytworzyła 
antywirusa w swoim ciele, ponieważ piła wodę przez długi czas. W nadchodzącym czasie, w 
nadchodzących kilku dniach, kiedy stworzymy polisę na to lub zrozumiemy co się dzieje z 
rządowymi i polisami. Weźmiemy tę świnię do i najprawdopodobniej zastąpimy ją inną 
podczas naszych negocjacji z rządami by zobaczyli, czy uda nam się stworzyć z niej anty-
serum. Nigdy nie mieliśmy anty-serum na wirusa. Ta świnia miała tę chorobę przez trzy 
miesiące, to zmienia wiele rzeczy, pozwala to nam negocjować z rządami bardzo silną ręką. 
Pozwala to nam pracować z rządami, którzy są tutaj i im zależy, a chiński rząd dosłownie 



troszczy się o swoich obywateli w sposób, w jaki mogą być chronieni. I prezydent Xi, jego 
Ekscelencja prezydent Xi, wykonuje dużo pracy, aby wyprowadzić ten naród z ubóstwa, i 
poprzez 'z jednem pas, jedną drogę' pomóc innym biednym narodom. W ostatnich 
spotkaniach jak powiedziałem do niektórych urzędników, 'jedna droga, jeden pas' to 
obietnica, "Jedna Planeta, Jeden Naród, Jedna Rasa" Fundacji Keshe, może przenieść tę 
obietnicę w rzeczywistość. Widzimy ze świnią, widzimy z innymi rzeczami, które się dzieją 
wokół Fundacji Keshe, energia, technologia kosmiczna, materiały. Każda nowa technologia 
na początku ma ciężkie czasy, i niektórzy ludzie nie chcą jej widzieć, ale my przez to 
przeszliśmy, teraz jesteśmy wystarczająco silni, i proszę chińską społeczność, mamy, miejmy 
nadzieję webmaster może dać nam link do filmu w kilka minut, który jest załadowany na 
Kanale Youtube Fundacji Keshe. Lub wyślemy wam link tak, że możecie to wysłać do 
lokalnych władz, do waszych urzędników państwowych. Jeśli każdy z chińskich członków 
wyśle to do 10 do 20, jest wielu was, urzędnicy zareagują na to i nie ma innego wyboru. 
Naród, jeśli zajdzie to dalej, szacujemy od 10 do 20 milionów lub więcej świń zostanie 
straconych w nadchodzących tygodniach i miesiącach i widziałem to 11 lat temu w Rosji, 
myśleli że to przejdzie, a to wciąż tam jest i nadal zabija każdego roku. To nie odejdzie, 
będzie prześladować naród, dosłownie doprowadzając do absolutnego ubóstwa, w stosunku 
do świń i to jest nasze zadanie, aby to zrobić. Mamy to, pokazaliśmy to. Jak już 
powiedziałem, dziękuję wszystkim wspierających KF w Chinach, którzy nadprodukowali, 
poprosiliśmy ich żeby wyprodukowali tyle ile to możliwe. Nie możemy odpowiedzieć na to 
wszystko, fabryki nie są w stanie odpowiedzieć (produkcyjnie), mamy budynki w Shenzhen, 
zfinsnsujemy je, zaczną działać w ciągu najbliższych dni. Poptrzebujemy wsparcia naszych 
zwolenników Fundacji Keshe aby wprowadzić te rzeczy. To jest dla twojego narodu, to jest 
dla twoich ludzi. Konto bankowe w Sanya działa, mamy bardzo dobrego człowieka tam to 
wspierać, doglądać i aby pozwolić sobie na zarządzanie całą strukturą KF, z Sanya, wszyscy 
go znacie. Kontrola i uruchamianie jej, jak skonfigurować fabryki, teraz widzieliśmy wyniki, 
widzieliśmy to w rolnictwie w środkowej Mongolii. Rezultaty rolnictwa w Mongolii, zostały 
wykonywane przez radę rolnictwa, w Mongolii zostały użyte w oficjalnym spotkaniu, na 
konferencji wczoraj w Pekinie. Fundacja Keshe weszła w rolnictwo w bardzo dużym stopniu 
w Chinach i wypuścimy dokumenty. Przeglądałem prognozy biznesowe tego i jest... 
organizacja jest dumna móc przedstawić Fundację Keshe, ponieważ wyniki były 
niesamowite. Osiągnęliśmy 120 procentowy wzrost w zbiorze pszenicy, w ryżu 220 procent. 
To wypchnie Chiny poza problem bezpieczeństwa żywności, pracujemy na całej szerokości 
Chin z rolnikami, i z innymi organizacjami, w twoim imieniu. I to wy musicie nas wspierać, 
teraz gdy mamy tę strukturę, 'Kehse Foundation Sanya Technologies'. Wiecie, kto mieszka w 
Sanya ci z was, którzy tam są, konto bankowe jest po to /Nby wspierać nas aby odbudować 
naród. Wspierać budowę, a nie czekać aż ktoś, przyjdzie i sfinansuje i weźmie 50% i zawsze 
nie mamy racji. Musimy ją zbudować, możemy ją zbudować i ludzie poświęceni Fundacji by 
służyć, są tam aby to zrobić. To nie jest bardzo trudne. Wszyscy wiecie, znacie ludzi z 
Fundacja Keshe, najważniejszych ludzi wokól danego kraju, skontaktujcie się z nimi jak 
powiedziałem KF Pekin jest nam przekazywane, mniejmy nadzieję, że do poniedziałku-
wtorku, będziemy ją mieli, rejestracja i transfer powinny zakończyć się w ciągu kilku dni, i 
będzie działać, aby służyć narodowi chińskiemu. Jest pewien powód, dla którego wkładam 
tyle wysiłku w Chiny. Chiny są najpotężniejszym narodem na tej planecie, w tej chwili, 
ponieważ są bezpieczne, nie są oparte na pożyczkach, jak to się mawia w języku angielskim, 
"super płaszcze i brak bielizny", bardzo podobnie do Stanów Zjednoczonych. I jeśli po prostu 
przewrócimy żywnościowe bezpieczeństwo narodowe ze świniami ze zbożem, i tylko lekko 
popchniemy opiekę zdrowotną we właściwy kierunek, Chiny nie muszą czekać na 40% 
niedobór zboża i 70% niedoboru ropy z Ameryki i innych, które dyktują politykę zagraniczną. 
Wtedy pokojowy naród ma kontrolę i to jest cała praca Fundacji Keshe w Chinach. Nie 



jesteśmy politykami, ale rozumiemy światową politykę. Raport o żniwach, pochodzi z 
centralnych Chin z ziarnem, z kukurydzą jest bardzo obiecujący. Wysyłamy te materiały do 
laboratoriów do przetestowania, mamy na ten temat pełen raport z laboratorium. Dokumenty 
wzrostu zbiorów jest zatwierdzony, podpisany, ostemplowany przez społeczność rolniczą, 
która spodziewała się zbiorów. Teraz próbujemy z owocami miękkimi, testujemy. Testujemy 
inne rzeczy, teraz każdy kształt lub forma w ciągu najbliższych 12 miesięcy KF, jako baza 
technologiczna KF Chiny, znajdująca się w Pekinie i Sanya, skoncentrują się by zmienić kurs 
rolnictwa, poprzez zwiększenie plonów. To jest zadanie dla Lin i wszystkich zwolenników 
Fundacji Keshe. Mieliśmy ciężki czas, mieliśmy straszne czasy, zarówno poza granicami 
kraju, jak i w Chinach, z powodu kilku rzeczach poza naszą kontrolą, zostało to ustawione 
przez tych, którzy próbowali nas zniszczyć przedtem i próbowali ponownie, ale teraz się z 
tego wydostajemy, w ciągu następnych kilku tygodni lub cokolwiek innego. Ale w 
odniesieniu do produkcji GANSów, działamy oficjalnie poprzez firmę, którą 
zarejestrowaliśmy w Chinach. I zaczynamy proces i to jest w naszej kwestii aby dostarczyć, 
to co należy zrobić. Skontaktujcie się ze sobą, pomóżcie nam uruchomić, co nazywamy 
laboratorium w Shenzhen, tak szybko jak to możliwe, aby móc sprostać... mamy obiekty, są 
tam pokoje, w których można to robić i cała siła robocza jest tam. Pogadaj z Lin, jest szefem 
KF w Chinach, porozmawiaj z ludźmi w Shenzhen, porozmawiaj z innymi, ze swoimi 
członkami Rady Ziemi, porozmawiaj ze swoimi członkami Rady Uniwersalnej, porozmawiaj 
z ludźmi z Zespołu Rdzenia i nadszedł czas dla nich aby zeszli się razem, aby złożyć to w 
całość. Wciąż to robimy, my się nie poddajemy, wciąż zachowujemy strukturę która działa i 
ciągle stoimy ramię w ramię z waszymi rządami, ale musicie zrozumieć że dla nich to jest 
problemem. Ta rzecz jak to działa? Jak woda może ocalić świnię? Jak woda może zwiększać 
zbiory? Wymaga to sposobu myślenia. GANS, słowo GANS stało się częścią słownika 
rolnictwa i rząd to zaakceptował, ponieważ zostało to przedstawione na konferencji dla 
rozwoju rolnictwa, w Mongolii Wewnętrznej i wszyscy w Mongolii Wewnętrznej w tej 
sekcji, wszyscy mówili o GANSie. Byłem zdziwiony. Chodziłem z nimi kilka miesięcy temu 
i to było tak jakby on był tam wodą. Wprowadziliśmy go, pomogliście nam go 
zachować/zatrzymać. A teraz nastał czas na to by powoli, powoli wznieść to na inne poziomy. 
Technologia kosmiczna Fundacji Keshe w Chinach, będzie wspierana w pełni wspierana 
przez mnie. Rolnictwo i wszystko inne jest tam. Proszę porozmawiaj z ludźmi, którzy są w 
obszarze KF w twoim kraju i ustawiliśmy strukturę, nie mogę zrobić nic więcej, to jest w 
twojej kwestii aby pomóc, swojemu narodowi. Problem świń istnieje, weź wideo, całe jest po 
chińsku. Wszystkie dokumenty są przetłumaczone na neutralny angielski by zrozumieć, co 
zrobili Chińczycy. Jest papier o kukurydzy, który jest spisywany który został ponownie 
zrobiony przez chińskich rolników. I jest ważne dla nas by zrozumieć te rzeczy by pomóc 
Chinom. To jest pokojowy naród, jest bardzo pięknym narodem. Jeśli popchniemy Chiny by 
stały się uniezależnione od jedzenia i zboża, i nie pozwolimy na tą sytuację ze świniami 
pogarszać inną część finansowej strony rządu, i stoimy wraz z nim. Rząd to ty, a nie ktoś kto 
siedzi w CPC lub siedzący w Pekinie. To wy tworzycie kraj i musicie go zmienić, my 
jesteśmy tylko narzędziami. KF na całym świecie, te programy które wypuszczamy z różnych 
narodów siedzących tutaj. Od Kanady po Słowenię, do Londynu, do innej części Republiki 
Czeskiej. Wszyscy jesteśmy tutaj aby stworzyć 'Jeden Naród' i jest to dla ciebie byś stał się 
częścią tego 'Jednego Narodu'. Wszyscy mówimy innymi językami, tłumacze są w tle, macie 
Charles'a który tłumaczy na chiński. Fundacja Keshe i ja jako głowa Fundacji, jesteśmy 
dumni że jesteśmy w Chinach i możemy was wspierać. Tak jak mówią Anglicy: "Możesz 
wziąć konia do wody, ale nie możesz sprawić by pił." Przynieśliśmy technologię, 
udowodniliśmy technologię. W Mongolii Wewnętrznej, na plantacji ryżu które właśnie 
zostały zabrane, w północnych Chinach ziemia pod uprawę ryżu i ziaren, jest poddawana 
testom. włożyliśmy w to nasz wysiłek. To jest w twojej kwesti any odpowiedzieć na naszą 



pracę. To już nie są małe grupy, świńskie farmy to my wszyscy, to wszystko nas zje, czy to w 
Rosji czy gdzie indziej. Ten program te dane zostaną wysłane do Moskwy w ciągu 
najbliższych 48 godzin. Będzie to publikowane w całym Internecie przez różne organizacje, 
upewniliśmy się. Jak powiedziałem przynieśliśmy ci konia, którego nie możemy zmusić by 
jadł, pomogliśmy świni, nakarmiła samą siebie i wyszła z tego. Mam około 10 minut do 
wyjścia. Jakieś inne pytania? Dziękuję Panie Keshe. Mamy Czy są w pierwszej kolejności 
pytania od Ruthy? Sprawdzam. Ok mamy Arno z ręką w górze więc jeśli chciałbyś 
kontynuować Witam, witam wszystkich Pierwsze zdjęcie widziałem to samo gdy dotknąłem 
zwierzęcia moją intencją Ono także potrząsało głową jak świnia na pierwszym filmie. Takie 
piękne zmieniło się wiele z pierwszego Dziękuję. Woda jak wiemy to nie jest woda w 
pudełku jak mówimy. To jest pole. i opracowana jest w sposób gdzie świnia je odczuwała. 
Świnia musi chcieć przeżyć a ta świnia walczyła miesiące zeby przeżyć. Musicie zrozumieć 
Czytacie rzeczy i musicie je zrozumieć od Sierpnia ta świnia i jej partner przestały jeść i nie 
produkowały żadnych odchodów. Nic. Ciało jest zblokowane, to prawie tak jak krwotok 
wewnętrzny. Wszystkie organy się zapadają Wirus pobiera energię ze wszystkiego To tak jak 
wsypanie cukru do gorącej wody, wszystko się roztapia i wtedy się niszczy. Ten wirus to nie 
jest tak że go dostają i umierają nie wiem. Jeśli zajmowałeś się hodowlą było coś takiego co 
się nazywało choroba Glasgow dotykała kurczaków chodziły jak pijane i się przewracały jak 
ludzie w Glasgow To ma przejścia jak wiatr. (niewyraźnie) Tej rzeczy potrzeba od 6 do 7 dni 
i czasem potrzeba trochę więcej by umarły. Bardzo niewiele z nich umiera po dniu lub dwóch. 
Istnieje na to proces Więc jeśli widzisz świnię która zachorowała, teraz mamy rozwiązanie po 
prostu daj jej wodę to zmienia i wirusa nie ma. Teraz wirusy stały się mniej poważne niż ból 
głowy. Jeśli możesz umyć bolącą głowę i wypić szklankę wody i ból znika Teraz świnie 
mogą to zrobić. Dlaczego nie ludzie. Lecz musisz zrozumieć Ta ciecz jest skrojona na miarę 
szczególnie dla farmerów. Zrozumienie wszystkich problemów z (nieczytelne) Tak 
rozumiem. Czy mogę się podzielić małym dodatkiem? Świnia jest elewowana lecz potrzebuje 
oddzielnej toalety bo dusza świni jest oczyszczona. Myślę, że stają się chore bo my mamy złą 
intencję? i nie dajemy im... Nie to jest choroba Ta choroba to choroba wirusowa przeszła 
przez Azję przeszła przez Europę. Jedyne kraje których to nie dotknęło to kraje islamskie. Bo 
oni nie mają świń. Jak powiedział mój przyjaciel To jest najbardziej rasistowski religijny gość 
jakiego widziałem. On tylko wybiera, on wie kto jest podatny. Widziałem raporty amerykanie 
rozsiewali to za pomocą dronów, załatwiliśmy drony a teraz mamy wodę. I nie myślę, że 
pójdziemy tą drogą. Staramy się, jeśli jesteś chińczykiem i masz w jakikolwiek sposób dostęp 
do innych by to załatwić, lub jeśli jesteś z Argentyny, Brazylii lub meksyku, Wyślijcie to na 
konferencję. To są kanały do pokazania czego dokonano w chinach przez KF China. I jeśli wy 
Chińczycy rozsiejecie to po qq by inni rolnicy wiedzieli musimy wprowadzić to z zewnątrz 
do wewnątrz. By rząd zrozumiał, że to jest tutaj. Musicie zrozumieć, że w chinach jest 
ogromna hierarchia. Nikt nie może przejść z jednego do drugiego poziomu. Myślałem, że w 
Indiach jest źle lecz w Chinach jest 1000 razy gorzej na wiele sposobów. Więc, złamcie rangę 
i dajcie wszystkim znać, Roześlijcie ten film Roześlijcie raport podzieliliśmy go na sekcje by 
był gotowy KF przejdzie przez to, potrzebne są niewielkie korekty po chińskiej i angielskiej 
stronie. Miejmy nadzieję skończymy dziś po południu. Rick czy możesz przejść przez tekst 
angielski widziałem, jak go czytasz że potrzebne są delikatne poprawki, jeśli możesz to 
zrobić. i potem odeślij go do przeczytania. I wtedy zobaczymy bo jest kilka chińskich słów 
które muszą być poprawione. Wyślijcie to do waszych rządów wyślijcie filmy Ten film jest 
bardziej potężny niż cokolwiek nie potrzebujemy pisma. Pobierzcie go Proszę webmasterzy 
wyślijcie film do i wyślemy film do chińskiej społeczności, zamieścimy go na stronie KF. 
Miejmy nadzieję do wieczora będzie zrobione, Naten i Shenzan. I proszę pomóżcie nam 
ustawić Shenzan tak byśmy mogli wyprodukować jak najwięcej gansu Jeśli będziemy w 
stanie wyprodukować kilkaset litrów na tydzień. Pozwoli na pomoc drobnym farmerom. 



Słyszymy w wiadomościach, że wyrżnęli 10000, 200, 500 Nikt nie mówi o cierpieniu rolnika 
który ma tylko jedno lub dwa zwierzęta. Musicie zrozumieć, że rolnicy boją się by kupić 
nowe zwierze, myślą, że złapie nowego wirusa. Świnia umiera na to samo. Mogą to 
wyczyścić, zdezynfekować. Te rzeczy dają wiele siły ludziom, gdy widzą, że jest 
rozwiązanie. Lecz w tym samym czasie musimy mieć materiały by być w stanie to wesprzeć. 
Dziękuję wszystkim zespołom KF Banzou z Shaodzin Tym z nad morza południowo 
chińskiego, którzy nie chcą być znani. Tym w Pekinie i tym w innych miejscach, bo byli w 
kontakcie i nas wspierali Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Jestem przybyszem na tej 
palniecie pozwólcie mi poprowadzić Jeden Naród. To do was należy pomoc wam samym. 
Przekażemy to rosyjskiemu rządowi bardzo szybko. Za kilka dni spotkam się z chińskimi i 
rosyjskimi przedstawicielami by przekazać im wiedzę i technologię bezpośrednio pomimo 
tego.... Musimy to zrobić oficjalnie. Musi to być dokonane przez Irańskich przedstawicieli To 
jest transfer wiedzy i wciąż siedzi tam głupota. Rozmawiałem z moim dyplomatycznym 
rdzeniem i czekamy na instrukcje z Teheranu Mam nadzieję, że jego Ekscelencja Prezydent 
Rohani zatwierdzi uwolnienie technologii jako warunek irańskiej technologii na ścieżkę 
narodów To bardzo bardzo dziwne. Nie chcecie wiedzieć jak niedorzeczna jest sytuacja z 
dyplomatycznym transferem technologii. Więc czynimy każde starania i dziękuję irańskiej 
społeczności za silne wsparcie w Teheranie. To jest dar. Ale jest to dar dla nas wszystkich. 
Musimy kończyć tą sesję. Myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych wykładów jakie 
zrobiliśmy bo widzieliśmy jak my wszyscy poprzez kilka lat trzyma w działaniu Fundację i 
połączyło jednego człowieka z odległej wioski w chinach by stał się ostatnim stojącym 
człowiekiem Że mógł uratować tą świnię, i jest wdzięczny za to że świnia przeżyła. Dziękuję 
za dzisiaj i jestem pewien że wszyscy wyjdziemy z nowymi rozwiązaniami. Będzie to bardzo 
miłe by wyjść ze zdjęciem szczęśliwej świni. I dziękuję bardzo zespołowi KF Stanleyowi Elli 
oni pracują non stop by mieć pewność, że te filmiki jak dochodzą mogą być wyświetlone 
mogą być dostępne, by przygotować tekst Lynn za opiekę nad tym, że wszystko jest 
transferowane. I szczególnie dziękuję zespołowi KF którzy dostarczają materiały i wspierają 
nas byśmy byli w stanie produkować I dziękuję tym przedstawicielom rządowym za to że nas 
wspierają by te materiały były i są zrobione w ramach narodu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy 
Panie Keshe za pana bezczasowe wysiłki na rzecz ludzkości i zwierząt. Oczywiście na rzecz 
królestwa roślin również. W szczególności zwierząt za skupienie na dzisiejszym Blueprincie 
dla rolników. Dziękuję świniom w szczególności będą bardziej szczęśliwe po dzisiejszym. 
Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


