
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
5 minut. (MK) Tak, dzień dobry, witam, gdziekolwiek i kiedykolwiek słuchacie tych 
programów Poszukiwaczy Wiedzy. Jak zawsze, staramy się poszerzyć wiedzę i zobaczyć co 
rozumiemy więcej. Powiedziano mi, że nauczanie z zeszłego tygodnia sprowadzenie 
technologii do światła i konwersja światła wpłynęło na zrozumienie, wielu naszych ludzi i 
mówią, że rozumieją trochę więcej niż myśleli, że rozumieją, ale teraz są zagubieni w nowej 
wiedzy. Na wiele sposobów, wiedza o plazmie jest i musi się stać totalnością pracy plazmy. 
Staramy się zrozumieć jak konwersja plazmy ze sferycznej do tego co nazywamy, 
wydłużonej, cylindrycznej, co nazywamy światłem. Do tego, co konwertuje siebie z 
powrotem, jako energia do materii jest dosłownie, jak to nazywamy książką numer 1, 2 i 3. 
Kreacja światła i ruch światła jest sam w sobie, warunkiem wymuszonym, poprzez 
środowisko, przez które podróżuje plazma lub jest przyciągana przez nie. A z drugiej strony, 
ten sam warunek i środowisko może być wykorzystane by rozwijać i obracać to, co 
nazywamy plazmą światła. Co to oznacza? W tak wielu zapiskach to nazywa się i zmieniało 
swoje imię, na transmutację elementów. Ale jeśli spojrzysz na to, zaczynaliśmy od GANSów. 
W tym procesie rozwinęliśmy, w pewnym sensie, że GANS w swoim pochodzeniu, radiuje 
pola. Niektóre pola GANSów, które zrobiliście jeśli stworzycie dla nich odpowiednie 
środowisko, zobaczycie pojawi się, jako światło. Widoczne, albo wykrywalne przez 
instrumenty. Ale kiedy to światło dotrze do miejsca przeznaczenia, teraz musi 
zamanifestować siebie, w tym co jest, to jest plazma. Czy niesie ze sobą energię miedzi? lub 
czy niesie ze sobą energię wodoru? Czy niesie w zasadzie, warunek, że może przekształcić 
siebie w połączeniu z grawitacyjno-magnetycznym polem swojego miejsca docelowego do 
materii miedzi? Więc jeśli zrozumiesz światło, samo w sobie jest transmutacją pól w 
odniesieniu do ich siły. I w odniesieniu do tego, co mogą ze sobą nieść i tego, co dostarcza w 
punkcie swojej manifestacji, w odniesieniu do swojego środowiska. Jeśli macie Słońce, 
promienie Słońca w plazmatyczno-magnetycznych polach poruszają się w ten sposób. Jeśli 
byłbyś w stanie złapać je jako grawitacyjno-magnetyczne pola, przez planetę tutaj możesz 
stworzyć złoto. Większość tego, co jest złotem, zależy od rotacji i kierunku. Tutaj masz Hel. 
Tutaj masz subatomowe. Więc w tym samym czasie, masz złoto w tym warunku ale jeśli 
możesz wyprodukować specyficzny warunek, możesz zrobić ten Hel, w odniesieniu do 
swojego środowiska, także złoto. Więc, czego się uczymy to transmutacja pól, pakietów 
energii, tego, co nazywamy światłem. Ten ruch pól ze Słońca do punktów materii, 
subatomowych, do czegokolwiek dojdą w interakcji z innymi polami które mogły 
zamanifestować się z samego Słońca, w różnej sile opuszczając jego powierzchnię lub 
poprzez interakcję z innymi polami powracającymi lub wchodzących w przestrzeń układu 
słonecznego może także prowadzić do kreacji złota. Gdy tracą, gdy te pola, zielone i 
czerwone lub niebieskie wchodzą ze sobą w łagodną interakcję tworzą to, co nazywamy 
translacyjnym światłem Wszechświata. To, jeśli rozumiemy wtedy w zasadzie, to, co 
nazywamy światłem od Słońca jako pole manifestuje się w tym czym jest w zależności od 
tego gdzie dociera w którym punkcie. Gdy ociera się o różne warstwy Ziemi dalej lub bliżej, 
siły grawitacyjno-magnetycznej zaczyna tworzyć swoje własne elementy. Wiele, wiele razy 
jak uczyłem wcześniej i ostatnio i w ostatnim nauczaniu wyjaśniłem to. Jeśli spojrzysz na 
geologiczny wzór tej planety Ty i ja widzimy, że gdy przetniemy górę, widzimy różne 
warstwy i różne kolory. I pytanie, które należy zadać to "Skąd pochodzą te kolory?". "Skąd 
pochodzą te rzeczy?" One nie stały się w punkcie początku/poczęcia i kreacji Ziemi. Stały się 
gdy Ziemia, przechodziła przez różne siły od zewnętrznych rejonów w stronę Słońca i swojej 
rotacji wokół swojego środowiska. Gdy środowisko wokół Ziemi zmieniało się w jej podróży 
zaakceptowała ona i stworzyła różne grawitacyjno-magnetyczne pola, które doprowadziły do 
powstania różnych warstw. Więc jeśli rozumiesz to i poszerzysz wiedzę rozumiejąc, że to my 
decydujemy o absorpcji pól, wtedy dochodzimy do bardzo dużej konkluzji. Możemy zamienić 



pustynie w oazy. I wtedy jeśli zaczekasz wystarczająco długo, możemy stworzyć piasek, 
który jest potrzebny dla oazy. Glebę, która jest potrzebna do uprawy. Więc rozumiemy, że 
warstwy tej planety nie są przypadkowe. Nikt nigdy nie zapytał, po prostu zaakceptowaliśmy 
geologię, to jest tym, to jest tamtym. Ok, ale niektóre z warstw, które możemy wytłumaczyć 
są na dnie Oceanu. Nawet żeby być na dnie Oceanu, atmosfera wokół nich musi potwierdzić i 
ścieśnić w tej pozycji tak, że może utrzymać warunek Oceanu. Wtedy nadchodzi, widzimy 
warstwy różnych rzeczy, ale skąd pochodzą te warstwy? Niektóre z nich są pochodzenia 
wulkanicznego, ale inne.... nie zostało to nigdy wytłumaczone człowiekowi. Teraz 
rozumiemy. Powód dla którego musimy zrozumieć, jest taki, że w nadchodzącym czasie, nie 
potrzebujemy rozpylać chemikaliów na pustyniach, nie musimy robić różnych rzeczy żeby 
zmienić środowisko, aby mieć ziemię w jednym celu czy innym. Teraz możemy zmienić 
środowisko poprzez pola plazmatyczno-magnetyczne tak, że my zmieniamy grę. Zmieniamy 
grę na dwa sposoby. Zmieniamy ilość pól która jest potrzebna żeby absorbować, by stworzyć 
powiedzmy, środowisko bagna, dla rzeczy aby rosły tutaj. I wtedy obok, możemy stworzyć 
warunek, taki że możemy tylko posadzić banany. I jeśli jesteś w tym dobry, staniesz się w 
tym płynny, na czubku góry, chciałbym aby rósł ryż, który jest przeciwny do nas, jak to 
wiemy. Ryż rośnie na płaskich ziemiach, z dużą ilością wody. Ale to warunek, który 
tworzymy, plazmatyczna zmiana w środowisku podyktuje wzrost. To jest odpowiedzią dla 
tych którzy mówią, że będzie niedostatek jedzenia, z powodu tylu ludzi, gdy rośniemy w 
liczbach. Ale jeśli zrozumiesz to, nawet na dachu naszych własnych domów, możemy 
wyprodukować środowiska, jak szklarnie, które mamy obecnie, że w jednym narożniku 
tworzymy środowisko tropikalne, dla owoców tropikalnych. W innym dla ziemi trawiastych i 
kolejne aby móc sadzić co chcemy. I to jest to, co następna generacja konwersji pól ze 
Wszechświata, zmusi człowieka, by zaakceptował i robił w głębi Wszechświata. Jeśli polecisz 
na inną planetę i chcesz stworzyć warunek tej planety, przepraszam, ale nie ma szklanek, nie 
ma ramek z aluminium. Nie ma szklarni. Ale, jeśli niesiesz wiedzę i rozumiesz wiedzę, 
wszystko, co musisz zrobić, to dowiedzieć się jakie pola wchodzą tutaj i jaki system musisz 
umieścić tutaj, tak, że to pole tworzy magnetyczno-grawitacyjne pole aby rosła marchewka. 
Wtedy, czy potrzebujesz glebę, aby na niej rosła? lub czy potrzebujesz nasionka, tak, że 
poprzez danie odpowiedniego warunku, rośnie samo w sobie. Możesz sadzić alkaliczną 
wegetację na kwasowej ziemi, i możesz sadzić kwasową wegetację na zasadowej ziemi. 
Będziesz miał różne typy środowisk, tak jak wybierzesz. Ale musimy podążać krokami, 
podążać za warunkiem tego jak możemy konwertować światło lub to, co nazywamy, 
plazmatycznym ruchem pól we Wszechświecie. Światło to nie tylko to, co widzisz i możesz 
zidentyfikować poprzez nie. Światło to transmutacja, transfer i transportacja plazmatycznej 
istoty. Niektóre przechodzą przez nas i stają się jasne jak księżyc, a niektóre przechodzą przez 
nas i stają się światłem na Saturnie. Ale w naszej sile, której nie nosimy. Nie tworzą dla nas 
światła. Gdy jesteś w linii innej planety, otrzymujesz te same siły światła jak te przed i po 
które możesz otrzymać, ale jasność planety Ziemi się nie zmienia. Ponieważ grawitacyjno-
magnetyczne pole Ziemi przyciąga tylko pola plazmatycznego światła istoty, która jest w sile 
tego, co ona przyciąga. Nie to, co przechodzi. W innym przypadku, zawsze mielibyśmy 
burze, pioruny układu słonecznego, wewnątrz planety. My absorbujemy, przyciągamy w 
zależności od grawitacyjno-magnetycznych pól punktu centralnego planety. Dlatego właśnie 
lata są ciepłe i każdy na przestrzeni planety, chyba że są chmury, odczuwa tą samą 
temperaturę. Interakcja pól w wymiarze plazmatycznego ruchu tworzy światło. Ale potem, to 
światło jest potwierdzeniem i w pewnym sensie zrozumieniem istoty, egzystencji na przeciw 
nas. Nie potrzebujemy posiadać oczu by widzieć. Ale poprzez odbicie światła, które w 
pewnym sensie wykrywamy, możemy powiedzieć co jest na przeciw nas. Kiedy człowiek 
straci swoje oczy w przestrzeni Wszechświata, gdyż nie mają użytku, ponieważ jest za blisko 
by przeczytać, wszystko jest za szybkie, wtedy jak człowiek może widzieć? Jak człowiek 



wykrywa coś bez oczu? Jest wielka różnica pomiędzy ślepotą i brakiem wzroku, brakiem 
oczu. Nawet gdy jesteśmy ślepi wymiar interakcji pól, bez żadnych połączeń nerwowych, 
tworzy swój wymiar potwierdzenia egzystencji. Ale gdy tego nie masz, musisz pracować 
przede wszystkim światłem plazmy ciała człowieka. Dźwięki są bardzo <słabe?> w 
przestrzeni kosmicznej. Wtedy, to zależy od widzenia Duszy Człowieka. Co widzimy? Więc, 
każda istota ma ograniczenie związane ze zrozumieniem, czy to na poziomie człowieka, czy 
innej istoty, takie że możesz zbadać wszystko, bo nie reagują z żadnymi specjalnymi 
płynnymi solami, balans w twoich oczach potwierdza przejawienie się istnienia, ale wtedy 
widzisz po przez siłę interakcji pól Duszy Człowieka. Teraz, jeśli rozumiesz trochę więcej z 
tego, wtedy człowiek ma wizję Kreatora. I wtedy człowiek ma satysfakcję używając swoich 
oczu w fizyczności i kreacji Duszy. Jak my się zmieniamy, jak możemy efektywnie zmienić 
siebie z promieniowania cząsteczki, na stan materii, manifestacje o innej sile, to jest 
zrozumienie ruchu pól plazmatycznych, to zwalnia ten transfer i balans pomiędzy polami 
grawitacyjno magnetycznymi we wszechświecie. I w wielu wypadkach, gdy pojawiasz się 
jako światło, jako byt, jako cząsteczka, lub jakkolwiek to nazwiesz jak się wtedy otworzysz? 
Jak zamanifestujesz się bez zjedzenia czegoś? Jesteś światłem, przybyłeś kosmicznym 
pojazdem z prędkością ponad prędkością wyobrażalną. Zapomnij o tym co mówił Einstein, on 
nigdy tego nie zrozumiał, ale jeśli doszedłeś do tego punktu i jesteś tu, więc teraz pragniesz 
się zamanifestować, jesteś istnieniem. Ty nie jesteś sferyczny. Jedyna metoda żebyś mógł 
potwierdzić swoją egzystencję to przemiana Plazmy. Jeśli chodzi o Plazmę to może 
zbalansować się w wymiarze rotacji sił. Jeśli spróbujesz to zbalansować, to nie tylko będziesz 
musiał obracać się w tym kierunku, ale również i w tym kierunku. Więc, jak widzisz 
cylindryczne stworzenia istniejące we wszechświecie w rzeczywistości występują bardzo 
rzadko, bo to nie jest praktyczne. Ty rozpocząłeś jako Plazma ty przemieniłeś się po przez 
różne pola Plazmy, potem zafascynowała cię duża prędkość, a potem znalazłeś się z 
powrotem w punkcie gdy ogarniała cię Plazma. Jeśli rozbijesz się autem uderzając w ścianę, 
to co z ciebie zostanie? Ale nie możesz mieć wypadku, ani się roztrzaskać w pojeździe 
kosmicznym, którym podróżujesz, bo używasz Duszy Człowieka. Jak się przemieniamy? Jaką 
metodą zmieniamy promienie i pola w plazmatyczną kompozycję egzystencji lub pozycję 
formy stałej. To jest bardzo łatwe. Ci z was, którzy rozumieją i wrócą do struktury, którą 
określamy jako pojazd kosmiczny, musicie zrozumieć pewną rzecz: Ja jestem gotów. Jak 
mógłbym powstrzymać kogoś od wypadku, ale mogę zmienić się w to, co tam jest. Jest wiele 
sposobów aby to zrobić. Różne rasy w kosmosie wytworzyły różne metody zgodne z 
magnetyczno grawitacyjnymi siłami pól swojej egzystencji, bo nie da się zastosować takich 
samych standardowych procedur dla wszystkich ras, jest to zależnie od siły jaką przejawiają i 
co sobą manifestują mniej więcej. Więc co należy zrobić, to wrócić do poprzednich 
wykładów, wrócić do tych najstarszych wykładów i zrozumieć, że to jest Plazma. To się 
pojawia w środku, wydłużone i to właśnie tak plazmatyczne pola promieni przemierzają 
przestrzeń istnienia, ponieważ to grawitowało i doszło do najsłabszego punktu na przodzie, a 
najmocniejszego punktu z tyłu, zgodnego z kierunkiem ruchu, więc co mamy robić? 
Wszystko co możemy zrobić to przymocować to z powrotem tu i przymocować to 
magnetycznie z przodu. Co się stanie gdy Plazma się otworzy? Czy zmieni się ze światła do 
kształtu kuli nie doznając żadnych zniszczeń? Ten proces może zajść bardzo gwałtownie, ty 
dosłownie zawieszasz swoje pole grawitacyjne i magnetyczne po przeciwnych stronach, więc 
dół się otwiera, a ponieważ istnieje ciągły przepływ to tworzy się kształt kuli, albo kończy się 
tak jak powinien w wymiarze (...) Więc, jeśli rozumiesz to, nawet jeśli pracujesz z 
transmutacją pól, bardzo łatwo dostrzeżesz promienie słońca, zmień system, a wtedy 
zobaczysz jak staje się złotem, a gdy zmienisz w inną stronę, ta sama rzecz stanie się srebrem, 
a jeśli zmienisz w inny sposób to zmieni się (...) w pomarańczową miedź. Więc, żeby stać się 
miedzią musi przejść przez specyficzny punkt zakotwiczenia, i gdy zakotwiczy się w tym 



punkcie to stanie się miedzią, a gdy zakotwiczy się w tym punkcie to stanie się złotem, lub 
stanie się wodorem, zależnie od środowiska, a następnie jeśli zakotwiczy się bliżej, to stanie 
się plutonem. Więc w punkcje sił łączących my decydujemy o zmianie Plazmy na 
jakiekolwiek istnienie jakiego potrzebujemy nie ma potrzeby ustawiać dwa reaktory na 
przeciw siebie. Musisz nauczyć się procesu interakcji i łączyć ze sobą pola. My mówimy: 
ustawisz jeden magnes albo jeden system na drugim i to dopełni całość. Ale jak daleko? Czy 
rozumiemy ten proces? Jak daleko możemy rozszerzać wiedzę, bo w kosmosie nie ma czasu 
myśleć: Czy miałem rację? Czy się myliłem? Czy mam zatrzymać się? Ponieważ gdy 
zatrzymasz się w złym miejscu, tutaj chcesz żeby to było miedzią, przepraszam za to. Jeśli 
wybierzesz niewłaściwe zakotwiczenie to staniesz się wodorem, tutaj płyniesz, a tu siedzisz, 
tu jesteś aminokwasem ptaka, a tu lwem, a tu w kierunku następnych rzeczy. Proces 
przemiany jest ważny, ale jak zadecydować na jakim poziomie to robimy? W pojeździe 
kosmicznym ten system jest bardzo prosty. W przyszłości ci z was, którzy rozwiną się w 
kierunku rozwoju lotów i pojazdów kosmicznych zauważysz, że możesz zrobić pojazd 
kosmiczny, który będzie zachowywać się jak promień, i możesz stworzyć system, który 
będzie zachowywał się jak cząsteczka. Możemy zrobić żeby zachowywał się dokładnie tak 
samo jak fala, on nie jest bytem, ale też nie jest namacalny, ale w punkcie manifestacji 
możesz zmienić go z jednego na inny. Rozumiemy proces ruchu światła, rozumiemy różne 
sposoby transportu i transformacji pól z jednego punktu do drugiego zgodnie z własną siłą i to 
jest jedna z cech Kreatora i człowiek nigdy tego nie zrozumiał. To my w naszej fizyczności w 
wymiarze egzystencji, my tworzymy to, co określamy jako interakcję zbioru GANSów, co 
również nazywamy Duszą Człowieka. I następnie, jeśli to rozumiesz, że Dusza Kreatora 
niesie spektrum istnienia i daje moc, którą widzimy w tworzeniu się miedzi i widzimy kreację 
Duszy ludzkiej społeczności. Ale muszą być spełnione określone warunki, i musi być dane 
potwierdzenie chęci istnienia, więc nie ma znaczenia w ilu częściach kosmosu, czy 
wszechświata, czy galaktyk, czy reszty świata. Jeśli stworzyłeś wymiary egzystencji w 
pełnym spektrum energii, jeśli pamiętasz, teraz rozumiesz część: Kreator jest we mnie i ja 
mam swoją część, pochodzę ze światła istnienia, w tym momencie ja się manifestuję jako 
istnienie wiedzy. Ale jak Kreator zmienił swoje istnienie z totalności i stał się Duszą 
Człowieka, to jest tajemnica, która trudno aktualnie zrozumieć, ale jeśli rozumiesz ruch 
kreacji Plazmy do momentu, w którym manifestuje się jako stan materii miedzi, czy 
cokolwiek, to nie ma różnicy w świecie kreacji pomiędzy Kreatorem a tym, co stworzył jako 
nas, jako Dusza Człowieka, "Stworzyłem człowieka na własne podobieństwo". Kiedy 
krzyczysz to głos dochodzi nie tylko do twojego syna w oddali, któremu mówisz żeby się 
zatrzymał wszyscy wokoło słyszą ten sam głos i to jest piękno Kreatora. Gdy coś błyszczy to 
wszyscy to widzą i jeśli człowiek to rozumie to w bardzo prosty sposób może znaleźć swoją 
część kreacji, wszystkie części, początek, bo jeśli krzyczysz, to wszyscy słyszą, więc jeśli 
wiesz skąd pochodzi głos i słowa możesz zobaczyć jego egzystencję, teologię i świat 
kosmosu i kosmologię... Kto i jak chce to interpretować i kto i jak kontroluje tą planetę. Więc 
jeśli światło pochodzi z wewnętrznej egzystencji słońca i z jego transformacji, przekazu i 
transmutacji, to docierając do ziemi staje się miedzią, a jeśli ziemi tu niema, bo podróżuje 
dalej, to w innym punkcie staje się wodorem, albo helem ustawiając się w innej pozycji, lub 
może jest po za sferą tych warunków, więc już rozumiemy, to jest wielkie pytanie, które 
człowiek musi sobie zadać, przechodząc przez światło Kreatora stajemy się złotem, wodorem, 
lub czymkolwiek... Ale pewnego dnia, wspólnie zwrócimy to, co się należy i staniemy się 
częścią Duszy Kreatora, tak jak deszcz, który przychodzi i odchodzi, jak siły pól słońca 
schodzące na ziemię... Człowiek musi zrozumieć, że nie ma... nie ma żadnej różnicy 
pomiędzy żadnymi realiami kreacji. Skąd pochodzą ludzkie zachowania, czy zapoczątkowała 
to różnica pomiędzy emocjami, czy interakcja pól? Pól niskich z wyższymi i w tym 
momencie nazywamy to różnymi typami emocji, chociaż w rzeczywistości to nie ma tu 



różnicy. To jest Dusza Człowieka, a to jest palec człowieka, i wtedy emocja i pola palca w 
interakcji z mózgiem człowieka w określonej pozycji kreuje wszelkie interakcje, ponieważ 
ten kierunek kreuje ruch Plazmy... Więc rozumiemy bardzo prostą rzecz, tam gdzie chcemy 
ingerować emocją i polami, tam gdzie źródłem jest Dusza Człowieka tam możemy 
spodziewać się akcji i reakcji na poziomie fizycznym ludzkiej fizyczności. Ale teraz 
stworzyliśmy kanał przepływu i wszystko inne dla tych, którzy są gotowi do interakcji tylko 
dla tych, którzy rozumieją tą część: mogę tylko zgiąć czubek mojego palca wskazującego (...), 
albo mogę zgiąć pół mojego kciuka, albo ja tylko zechcę zgiąć pół mojego nadgarstka, 
prawego lub lewego, na górze lub na dole. Moje zrozumienie jest proste, bardzo proste 
zasady. I jest to: podróż do głębi wszechświata. Człowiek musi zrozumieć funkcjonowanie 
pól, które nazywa światłem. I im szybciej to zrozumiemy tym prędzej człowiek ewoluuje do 
nowego wymiaru, źródło przemiany i przekazu i konwersji manifestuje się jako coś, co jest 
częścią czegoś, co kiedyś było słońcem. Więc to jest Duszą Człowieka tak jak słońce jest 
Duszą Kreatora. Proces transmutacji i transportu pól wszechświata jest bardzo prosty do 
zrozumienia. Jeśli zrozumie się tą prostotę, to na wyższym poziomie musi to dać 
wzmocnienie siły w kierunku przeznaczenia i musi zabrać z miejsca przeznaczenia jego pole 
grawitacyjne, a to wytworzy balans. W jednym z moich dawniejszych wykładów 
powiedziałem coś prostego, że nawet dzieci mogą to zrozumieć, to jak zabawka do ciągnięcia 
za łańcuch, bardzo prosta zabawka i zależy to od tego jak ty to ciągniesz i co chcesz 
zobaczyć, pchasz w którą stronę chcesz ciągnąć łańcuch, czy chcesz zmienić łańcuch w tą 
stronę? Czy chcesz pozwolić żeby łańcuch stał się przedłużeniem sznura, rozumiejąc jaką 
funkcję powinien pełnić sznur, jeśli zacznę stąd i cofnę go tam gdzie powinien być. Jeśli 
rozumiem poprawnie przyjdzie z tego źródła, ja stworzę punkt konwersji i będę funkcjonował 
jak źródło. Funkcjonowanie źródła jest bardzo proste a jest nim: przychodzisz stąd i idziesz 
tam, przychodzisz stąd i idziesz tam, przychodzisz stamtąd i schodzisz w dół, i robisz to 
samo. Więc w istocie, jeśli człowiek nauczy się, że ta część w całości tu jest zachowaniem się 
człowieka, tu jest konwersją pól z jednych w drugie. Więc sam zdecyduj jak wytworzyć 
obroty, jak stworzyć absorpcję i jak manifestować siebie w innych warunkach. Na wiele 
sposobów, gdy mówimy o bliźniaczych gwiazdach ta rzecz jest pośrodku. Jest to coś, co 
nazywamy pozycją i konwersją siły pól siły grawitacyjnej lub magnetycznej światła w 
stosunku do zbliżania się lub oddalania i gdy będziemy potrafili kontrolować to we 
współczesnych reaktorach kosmicznych człowiek będzie potrafił podróżować przez 
Wszechświat i skręcać na dowolnym zakręcie, na jakim zadecyduje, że to właśnie ten skręt. 
Ruch plazmy w przestrzeni kosmicznej jest w całości podyktowany przez siłę plazmy samej 
w sobie w stosunku do jej otoczenia (???) Czy są jakieś pytania? Panie Keshe, mamy 
problemy, nie słychać Cię za dobrze, czy można trochę głośniej? Mówię tak głośno, jak tylko 
potrafię. Mam straszny kaszel. Może nie tyle kaszel, co zatkany nos. Myślę, że jest trochę za 
późno. Czy mam zacząć od początku? OK. Możesz powtórzyć wszystko co powiedziałeś, 
dosłownie. Mam się cofnąć i zacząć od nowa? Wygląda na to, że zawsze musisz się cofać dla 
nas i powtarzać. My ludzie wydajemy się wolni i czasami słabo chwytamy. Ale myślę, że 
powoli dochodzimy do tego. Przypominam uczestnikom, a jest ich tu trochę możecie się 
zgłosić i dodam Was, abyście mogli mówić. Czy są jakieś pytania na Live streamie i 
społecznościowych mediach, możecie je przesłać, a my spróbujemy się nimi zająć. Panie 
Keshe, czy mogę zadać pytanie? Tak. A więc wspominał Pan, że tak jak Słońce przesyła 
światło do celu by stać się materią, więc w jaki sposób jako istoty ludzkie możemy zmienić 
nasze (???) z powrotem do światła, a ze światła z powrotem do źródła, gdyż jak dowiadujemy 
się z Buddyzmu o wielu historiach ludzi, którzy kultywują wiarę oni potrafią latać, znikać, 
stają się różnymi formami pięknego istnienia ich ciało kurczy się, a u niektórych całkowicie 
zanika. Nic nie zostaje. Czy mógłby Pan wyjaśnić ten proces? Jest to częścią nauk 
buddyjskich oraz częścią zrozumienia. Jeśli wrócicie do niektórych wykładów sprzed kilku 



miesięcy, jakiś czas wstecz, poruszałem temat przekazywania energii każdej komórki z 
powrotem do Duszy. tak, że fizyczność w pewien sposób zanika lub w pewien sposób wraca 
do swego źródła, którym jest Dusza. Nie możemy osiągnąć tego w przypadku istoty fizycznej. 
ale gdy zrozumiemy, że każda komórka posiada Duszę wtedy możemy stworzyć takie 
warunki, by Dusza człowieka stała się niższa w swej sile niż Dusza komórki, którą on 
stworzył. Wtedy stanie się on żywicielem. Następnie podczas tego procesu nie istnieje już 
materia fizyczności. Następnie gdy wszystko zostało wchłonięte to będzie błyszczeć jak 
światło, gdyż teraz posiada wszelkie środki, by znaleźć punkt odniesienia. a teraz wchłonął 
tak wiele, że w stosunku według siły, biorąc pod uwagę Duszę totalności Wszechświata 
zostaje wchłonięty przez to lub przez to wykryty. Zrozumienie tego jest bardzo proste. Budda 
próbował to wyjaśnić, ale nie potrafił znaleźć sposobu, by zrobić to w prosty sposób. Może 
nam się to uda, choćby częściowo. Jeśli to jest ciało człowieka, a tutaj Dusza człowieka, 
prawo plazmy mówi nam, że silniejszy zawsze daje słabszemu w zależności od stosunku 
masy. Tak że może on sprawić, że stanie się większy lub może stworzyć warunki, że dzięki 
jego dożywieniu prześle większość swej energii do niego i w miarę osłabiania stanie się (???) 
Co to oznacza? Dusza człowieka staje się tak pokorna, tak wiele daje że w tym procesie 
dawania daje każdej Duszy tej istoty. Więc podczas tego procesu, w bardzo prosty sposób 
(???) w momencie dawania i redukowania w zasadzie mocy Duszy wszystkie istoty ciała, 
wszystkie części i elementy, wszystkie Dusze totalności próbując ją dożywić zanikają do 
jednego środka to jest bardzo proste, musisz użyć emocji człowieka. Wtedy zostaje Ci jedna 
Dusza. Teraz zawiera ona wszystkie energie każdej z Dusz, każdej pojedynczej Duszy w tej 
istocie. Teraz zachodzi zmiana, musi stać się dającym by przetrwać. Na wiele sposobów teraz 
szuka swego celu, w punkcie interakcji lub wchłaniania lub w pewien sposób by być (???). To 
możliwe. W pewien sposób staje się źródłem na wiele sposobów nazywamy to pokorą po 
angielsku, tak że my stajemy się tak pokorni, że stajemy się coraz słabsi, nawet w swej 
esencji, w mocy, w każdej naszej komórce tak, że Dusza fizyczności dożywia Duszę To 
wymaga całkowitego zrozumienia. Następnie ze wszystkimi Duszami, fizyczność zawiera 
Duszę nawet gdy ona sama zabiera energię fizyczności więc w pewien sposób zmniejszasz się 
do jednego środka, którym jest Dusza człowieka i wymaga to dużo zrozumienia jak to 
wykonać. Bardzo, bardzo niewielu ludzi potrafi to zrobić a przychodzi to wtedy, gdy nic we 
Wszechświecie nie ma wartości prócz możliwości służenia innym. W pewien sposób gdy 
spojrzycie na to zamieniacie całą totalność człowieka na jedną istotę. Następnie jak 
wspominaliśmy gdy ta istota jest wchłaniana przez większą od siebie, staje się wtedy zupełnie 
jak światło. Sposób w jaki porusza się światło ze Słońca do Ziemi gdy dożywia słabszego od 
siebie dzięki kierunkowi swego ruchu który nadal trwa wtedy Wy nazywacie to znikaniem, 
ale w rzeczywistości jest to olbrzymie pole energii ale Wszechświat nie jest aż tak masywny, 
ale w pojęciu człowieka tak, co jest totalną energią istnienia człowieka, która staje się 
światłem by stać się, by zamanifestować się w wymiarze tego wymiaru siły Duszy istot 
Wszechświata zgodnie z polem grawitacyjno-magnetycznym masy tej Planety. A więc jest to 
bardzo łatwe. Potrafią to Ci, których nazywacie rolnikami, a także Ci bardziej uduchowieni, 
ponieważ nauczyli się jak się odłączyć, i podczas tego odłączenia fizyczność karmi się by 
potwierdzić istnienie Duszy fizyczności. i z tym jak idzie konwertuje energię fizyczności na 
energię Duszy. i jak pamiętam, raz było wspomniane, gdy człowiek umiera, uwalniana jest 
energia 18 bomb zrzuconych na Hiroszimę. Lecz jeśli jesteś w stanie stworzyć warunek 
Duszy, gdzie na tak wiele sposobów może zaabsorbować całość 18 bomb atomowych użytych 
w Hiroszimie, cokolwiek, wtedy możesz zobaczyć jak wiele energii może zaabsorbować ciało 
człowieka i to utrzymać. Wtedy zrozumiesz, że możesz transmutować i jeśli staniesz się tak 
samolubnie 'nieczytelne', że 'nieczytelne' nie staje się częścią potwierdzenia i w pewien 
sposób akceptacji egzystencji, wtedy możesz powrócić do swojej Duszy. Nie zapominaj, 
każda komórka wyprodukowana w ciele człowieka, ma równy udział swojej Duszy z 



egzystencji całości Duszy Człowieka w redukcji siły w punkcie interakcji. Jeśli nazwiesz to w 
bardzo prosty sposób... Jeśli Dusza człowieka jest tam a tutaj masz komórkę Dusza człowieka 
jest tylko zlewką. Lecz zależy w jaki sposób i gdzie dotkniesz tej Duszy w informacji i 
transporcie, dotykasz stopy, ramienia, serca. i to pole tam dosięga bo taką posiada siłę. Teraz 
rozumiecie jak mówią, że możecie stać się światłem. Lecz by stać się światłem, musicie być 
wstanie stać się na tyle hojnymi, że wasze Dusze, waszej egzystencji transferują całą energię 
by karmić was i jak wy stajecie się totalnością jednego, że totalność jednego w interakcji z 
innym zostaje zaabsorbowana i staje się częścią energii istnienia. Jakieś inne pytania? 
Buddyzm i taoizm przybliża wiele rzeczy dla człowieka by zrozumiał prawdę o jego kreacji w 
rzeczywistości, gdzie inne religie na zachodzie mają w podstawie pieniądze i karę, z czego są 
wielkie pieniądze. Na zachodzie religie są biznesem, nie drogą nauczania Duszy. Elewacja 
Duszy nastąpi poprzez nauczania Buddy i taoizm nie poprzez zasoby finansowe Jerozolimy 
czy Watykanu, czy innych miejsc. Jakieś inne pytania? Jedną z rzeczy jaką musimy zrobić to 
naprawić dźwięk Panie Keshe dźwięk jest zbyt słaby. Nie sądzę, że to pana głos ale transfer 
danych może to by pomogło gdybym ja lub ktoś dzielił tablicę a pan tylko by mówił, 
opisywał po prostu. Sekundę. Panie Keshe więc teraz, dziękuję za wyjaśnienie to bardzo 
oświecające wyjaśnienie, lecz teraz mam kolejne pytanie, jeśli pierwotnie jesteśmy Duszą 
wychodzimy z zewnątrz planety z której przybyliśmy tutaj i to jest dla nas znacznie łatwiejsze 
by stać się światłem i człowiek na początku jest zrodzony tutaj, nie musi przechodzić przez 
ciążę by być w łonie matki i być zrodzonym jako dziecko. O czym ty mówisz? Śpisz czy jak? 
Śnię i mówię przez sen. Nie po prostu chcę zapytać bo to jest kolejne sposób... Wyjaśnił pan 
jak wychodzimy z ciała by stać się światłem i wrócić do źródła i mam na myśli, że jeśli na 
początku wszyscy wywodzimy się ze źródła, lecz gdy przybywamy tutaj staliśmy się jak jak 
dziecko i przechodzimy przez spermę i te rzeczy, lecz mówię, że jeśli teraz, jeśli inni 
przybywają na planetę oni mogą zamanifestować się jako światło i mogą zamanifestować 
swoje ciało na tej planecie i czy to może się to odbyć o wiele prościej? To nie jest proces, 
który możesz kontrolować. to proces równowagi dystrybucji, gdzie umieszczasz sygnalizator. 
Umieszczasz go w Afryce w Rosji, gdziekolwiek tym sygnalizatorem jest to co ty nazywasz 
początkiem Duszy Człowieka, jej ustanowienie, gdy zostanie ustanowiona w łonie matki. 
Więc to jest to co... Halo jest pan tam Panie Keshe Tak czekam na odpowiedź. Halo czy mnie 
słychać? Halo tak słyszymy pana nie jestem pewien jak brzmiało pytanie słyszałem tylko, że 
to jest to i później urwało, myślałem, że to było pytanie. Czy dźwięk jest teraz lepszy? 
Dźwięk jest bardziej wyraźny teraz. Ok Jest lepiej. Więc ustalmy czy to było pytanie do 
Ruthie? Tak Ok. Czy słyszałaś to Ruthie? Nie, nie wiem jakie jest pytanie. Ok. Wróć do tego 
jakie pytanie zadałaś? I zrozum , że to my lub nasza Dusza, w punkcie zapłodnienia, 
decydując w jakiej sile chcemy przyciągać z pól Kreatora. Nie ma znaczenia czy przechodzi 
przez układ słoneczny, lub galaktykę wszechświat czy cokolwiek. Więc siła naszej Duszy w 
punkcie zapłodnienia i jej rozwój dyktuje co absorbujemy z centrum Kreatora, lub 
oryginalnego pola, jakkolwiek chcesz to nazwać. Myślę, że to ci powinno dać odpowiedź. 
Rozumiesz? Nie. Powiedział pan, że nie możemy wybrać, więc ma pan na myśli, że jest to 
zależne od oryginalnej siły naszych pól, tego co absorbujemy. Słucham? Więc to zależy od 
nas. Nie możemy wybrać, jeśli chciałabym być wyższa lub niższa, to jest jak z... To jest 
uwarunkowane na pozycji i miejscu gdzie Dusza przyjmuje swój warunek, bierze swój 
początek. To jest jak tłumaczyłem, jeśli pochodzisz ze źródła jak daleko i jak wiele rzeczy jest 
na wprost od, lub cokolwiek, że tu staje się złotem srebrem, czymkolwiek wodorem.... Ty 
tworzysz w punkcie zapłodnienia siłę pól, że absorbujesz tą siłę pól ta siła pól pochodzi 
bezpośrednio ze źródła od początku gdy była uwolniona nie oznacza to że zawsze jest tak 
duża to mógł być ten początek który nie miał żadnego incydentu lub wypadku lub nie dotykał 
czegokolwiek i dotarł do ciebie, więc jesteś bezpośrednio połączony ze źródłem. Lecz to jest 
bardzo rzadkie,jest to niemożliwe w tej pozycji wszechświata, bo jest to wielka maszyna do 



miksowania. Myślę że trochę zrozumiałam lecz wiem tylko może by to potwierdzić, więc ok 
Dusza pochodzi z poza tej planety i może zmienić się by być światłem i bezpośrednio 
zamanifestować się, swoje ciało na tej ziemi i efekcie być zapłodnioną i się zrodzić na tak 
wiele sposobów tak się dzieje. Człowiek wybiera czy zaakceptować ten sposób urodzenia, 
lecz jeśli udasz się stąd na planetę Zeus i wiesz jak konwertować gdy tam dotrzesz nie 
potrzebujesz łona matki by się zrodzić, po prostu konwertujesz. znając siłę Duszy i warunek 
środowiska, może ktoś z nas skończy na planecie jeśli zdecyduje się udać w kosmos, że 
wszystkie rzeczy są "zwijalne" i zwijają się wszędzie, nie mają rąk i nóg. Więc, musisz wejść 
do zwijalnego by się urodzić by mieć Duszę? Możesz wejść i żyć stosownie do pozycji w 
jakiej przybyłeś, jak powiedziałem zmieniasz Plazmę Duszy w punkcie interakcji. Jakieś inne 
pytania? Dzień dobry Panie Keshe. Dzień dobry dr Azar. Mam pytanie dotyczące promienia 
światła, który pan pokazał i powiedział, jeśli umieścimy grawitacyjne na końcu a 
magnetyczne z przodu, zmieniasz to na GANS, zmieniasz kulę jako wymiar sfery jeśli można 
to wyjaśnić, ale w świetle samym w sobie gdzie jest grawitacyjne i magnetyczne, czy jest 
wszędzie? Tak, jest bardzo interaktywne światło znajduje przestrzeń na wiele sposobów, jeśli 
możemy je przedefiniować, jak powiedzieliśmy na innym wykładzie, jeśli masz magnes, 
masz pola, jeśli umieścisz pył żelazny na ziemi, jeśli zrobisz to samo ze sferycznym 
magnesem zobaczysz to samo w zależności jak się bawisz. To co powiedziałem na innym 
wykładzie, przestrzenie, jak mówimy biegun północny tradycyjnie wychodzi na zewnątrz ale 
jest przestrzeń pomiędzy tym co nazywasz tymi polami magnetycznymi, więc te przestrzenie 
nie są puste, tutaj wciskają się pola grawitacyjne. Więc, jak możesz przedostać się przez tą 
przestrzeń wszechświata bo to się nie zatrzymuje tutaj, jak wychodzi otwiera się z bardzo 
dużym kątem, więc wszystko w tej sile pól ma przejście i to jest inne jak to i inne niż kolejne 
zaraz obok, więc, jeśli GANS posiada światło jak ten GANS, który robimy i ja jako osoba 
ciało jest GANSem, więc jeśli mogłabym zobaczyć powinnam być widoczna również jako 
światło, lecz powodem dlaczego tego nie widzę jest to że planeta jej fizyczność sprawia, że 
tego nie widzę. Tak lecz pozwól mi coś wyjaśnić to jest bardzo interesujące. Ci z was, którzy 
mogą zrozumieć co będę tłumaczył. Widzimy aurę człowieka, mówimy to jest aura, to są pola 
wokół człowieka, i to jest po konwersji z Duszy do fizyczności z masą ciała człowieka, więc 
tam znajduje się bardzo silny sygnalizator w centrum, zadziwiająco silny sygnalizator w 
centrum, nazywamy go Duszą Człowieka. Następnie masz to do czego przywykłaś 
fizyczność, to co widzimy, co nazywamy aurą, tak? Lecz jeśli moje oko, oko Duszy, fizyczne 
oko mnie z planety Zeus nie widzi tego, widzę tylko Duszę Człowieka, nie widzę co tu robi, 
ale widzę jej intencje, i człowiek się o tym dowie bardzo niedługo. Bardzo niedługo pierwszą 
rzeczą w kosmosie, która uderzy człowieka jest to, że nie widzimy fizyczności ale widzimy 
światło, ale widzicie to światło komunikuje się, część z niego czujecie, teraz wracamy do 
punktu czy widzę twoją Duszę? Bo to jest bardzo silny sygnalizator lub za pomocą oka 
człowieka widzę tylko fizyczność, nie mogę zobaczyć tego. Lecz jako oko z planety Zeus nie 
widzę tego, ale widzę to, i jeśli jesteś myśliwym.... zabierasz Duszę. To dobry pakiet energii. 
Panie Keshe chcę wrócić do zimna o którym pan wspominał bo chcę to dobrze zrozumieć 
ostatnie co pan powiedział nieczytelne staje się przestrzenią pomiędzy Duszą Kreatora, a 
mózgiem, oceanem magmy, która poprzez redukcję pól prowadzi do nieczytelne przepraszam, 
prowadzi do kreacji fizyczności Kreatora, wtedy w jakiej części emocji Kreatora człowiek 
chciałby żeglować z emocją swojej Duszy? Więc kreator posiada Duszę, swoją fizyczność, 
Kreator posiada emocje i praktycznie jeśli wrócimy gdy mówimy stworzyłem człowieka na 
swój obraz więc tu się wiele dzieje bo jesteśmy w emocji jesteśmy obrazem Boga bo stworzył 
nas na swój obraz więc kreator właściwie tworzy każdy aspekt siebie w nas i jest to 
nieograniczony aspekt jego samego Więc moja emocja, czy ja pływam w tym momencie w 
emocji kreatora? i moja emocja jest reprezentacją jego emocji? ale w fizyczności Więc... 
Przepraszam, że ci przerwałem Więc Więc teraz jak wielu ludzi rodzi się normalnie na tej 



planecie mają jeden aspekt kreatora a kreator gra każdym ze swoich aspektów w jakim celu 
co chce osiągnąć? bo musi być jakiś powód, że umieścił wszystkie te aspekty by wyjść z 
ostatecznym rozwiązaniem by dojść do punktu przełamania gdzie wszystko staje się jednym 
Powiedziałem to do jednego dziecka i myślę, że jest ktoś kto chce ci odpowiedzieć jeśli każda 
komórka posiada swoją Duszę czy każda Dusza komórki, jest, lub każda komórka, jest 
świadoma egzystencji Duszy. I wtedy jesteś jedną komórką na czubku palca i poprzez 
interakcję z Duszą masz, otrzymałeś energię by być w tej pozycji. Ale teraz, jesteś Duszą 
czubkiem palca, komórki, a ciało gra w piłkę nożną. Jaka jest Twoja rola w tej grze w piłkę? 
Lub jesteś częścią totalności, która porusza się goniąc piłkę i nie jesteś tego świadomy, 
ponieważ jesteś tylko komórką na czubku palca. Zwisającą i podskakującą. Więc, mimo że 
mówimy że jesteśmy częścią, jesteśmy połączeni z Duszą Kreatora. Czy Kreator gra w piłkę 
nożną w tej chwili? Lub czy odpoczywa? I tylko dlatego, że odpoczywa? Czy końcówką 
palca się porusza tak, że komórka, która jest w nim, którą jest Duszą Człowieka porusza się 
lub czy jest świadoma swojego odpoczynku lub grania w piłkę. (AB) Panie Keshe, coś 
dziwnego stało mi się ostatniej nocy. Uderzyłam się w głowę, gotowałam w kuchni, 
otworzyłam szafkę i uderzyłam głową, bokiem głowy, blisko oka. I to było tak bolesne, że 
musiałem po prostu się położyć, nie mogłam ustać na nogach, czułam się jakbym miała 
umrzeć, czekałam na.... Zamknęłam oczy i zasnęłam ponieważ nie wiem czy to był ból czy 
coś, ale nagle nie wiem kiedy, byłam po prostu, byłam kompletnym światłem, i nie wiem, 5 
min później byłam kompletnym światłem i myślałem, że ja jestem Kreatorem i to było 
najdziwniejsze uczucie jakie kiedykolwiek miałam i..... byłam po prostu, to było niesamowite, 
jesteś jednością ze wszystkim, ale ból, był ból to wykreował. I zastanawiałem się czemu taki 
ból może być aż taki, że widzę światło, do tego stopnia, i jakie jest powiązanie między takim 
bólem i tą emocją, tym uczuciem? (MK) Nie wiem. Jeśli widzisz światło bo uderzyłaś głową, 
nad okiem, mogłaś więc wywołać szok w nerwach, tak że uwolnił się na gałce ocznej, Wiele 
rzeczy które ludzie robią można fizycznie wyjaśnić. Mówią "idę do lekarza i potem było 
wielkie światło i byłem wolny od wszystkiego." Ale w zasadzie mogę wyjaśnić cały proces. 
Rozbieżność Duszy Fizyczności od Duszy Człowieka tworzy ogromne światło. A ludzie mylą 
to z umieraniem i byciem bardzo wolnym i spokojnym. Ponieważ cała energia Dusz musi 
być, w pewnym sensie uzupełniona w sposób żeby być uporządkowana, to jest to co 
nazywamy w przemyśle motorowym "funkcja zwrotna". Każdy jest przywoływany z 
powrotem, ponieważ potrzebuje 'dostrojenia', jest potrzeba korekty. I często to widzimy, 
zwłaszcza w życiu fizycznym. Widzisz pośpiech komórek jako, że nie chcesz wytrzymać tego 
poziomu bólu i to jest Twoja decyzja: "mam już dość, chcę już to zakończyć" w 
podświadomości. Tak właśnie ludzie kreują swoje własne ILS i wielu, wielu tworzy swój 
własny MS (stwardnienie rozsiane). Jeszcze jakieś pytania? (AB) Panie Keshe, mam pytanie 
odnośnie tego o czym Pan mówił ostatnim razem, mówił Pan o tym gdy chcesz odejść stąd by 
iść do innego miejsca na tej Ziemi lub w kosmosie, musisz stworzyć punkt odniesienia, jak 
tworzysz punkt odniesienia? Ponieważ każdy punkt na Ziemi ma swoje własne grawitacyjno-
magnetyczne i każdy punkt Wszechświata ma swoje własne grawitacyjno-magnetyczne, więc 
jeśli chcesz zacząć od punktu np. w Nowym Yorku lub jakiegokolwiek punktu, jak tworzysz 
ten punkt odniesienia? (MK) Yyyy... w zasadzie tak jak robią to ptaki, wstają na jednym 
końcu planety, a lądują dokładnie na tym samym drzewie każdego roku. Jesteśmy świadomi 
siły pól i mamy w pewnym sensie, my decydujemy żeby to ignorować ale jesteśmy w pełni 
świadomi tego wszystkiego. Wiemy gdzie chcemy być na tej planecie, w sekundzie w której 
się rodzimy i gdzie skończymy, wiemy gdzie będziemy. I "poooo" pozostawiając kilka rzeczy 
tu i tam, mniej więcej jesteśmy tym ptakiem, na skrzydle lotu, ale oba końce są znane. Jest 5 
rzeczy, które człowiek z pewnością robi. I są to, jedna rzecz to narodziny, i jest jedna 
pewność że umrze. Po środku są 3 kolejne. Jesz i śpisz. I bez którejkolwiek z tych czterech 
czy pięciu nie ma egzystencji Duszy. I ma to przestrzeń czasową, którą nazywamy wiekiem. 



Pomiędzy początkiem i ugruntowaniem Duszy i dojrzałości Duszy odchodzącej od 
fizyczności. Ponieważ ona nie może utrzymać, jest tego za dużo. Wiemy wszystko, po prostu 
zdecydowaliśmy się to zignorować bo dla nas, my decydujemy czas i wszystko inne by było, 
jak to się nazywa, gdy rodzisz, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka i mówisz "nie chcę 
wiedzieć" nawet gdy lekarz Ci powiedział, decydujesz że jesteś głuchy i nie chcesz wiedzieć. 
Ale taka jest rzeczywistość. Ale w punkcie naszego poczęcia mniej więcej, poza tym co 
nazywamy wypadkami, naprawdę wiemy dokładnie gdzie i jak możemy skończyć i co 
oczekujemy że dostaniemy, na jakim poziomie, gdy odejdziemy. To po prostu jak chodzenie z 
wiadrem, wiedząc ile będziesz niósł w tym wiadrze, 1 litr, a drugie ma 5 litrów. Jedni są 
przygotowani żeby napełniać je pipetą, inni kubeczkiem, a inny po prostu wepcha je do 
Oceanu i napełni. (AB) Panie Keshe, powiedział Pan że jest 5 rzeczy, które człowiek robi, ale 
naliczył Pan tylko 4. Jedna to narodziny, druga to śmierć, kolejne to jedzenie i spanie. 
(MK).... toaleta. (AB) Chodzenie do toalety? Ok. (MK) Tak, to jest 5 rzeczy, które wszyscy 
robimy. Bez nich nie ma Duszy. Jest to częścią nas, bez wydalania tego czego nie 
potrzebujemy, bez brania tak że potwierdzamy, bez czasu na przerobienie tego i jest początek 
i koniec. (AB) Ale wiesz, wyobrażając sobie stanie się....jesteśmy GANSem, stanie się 
światłem i potem by podróżować jako światło by manifestować się w jakim miejscu chcemy i 
by.... to jest w zasadzie niesamowite. (MK) Wielu tak robi. Jeszcze jakieś pytania? (AB) 
Dziękuję. (MK) Nie ma za co. (RC) Mamy rękę w górze od Givani, Proszę, mów Givani, 
powinieneś być w stanie mówić teraz. (G) Tak, dzień dobry Panie Keshe. (MK) Jest.... tak, 
kontynuuj. Tak. (G) Givani z Togo. (MK) Tak. (G) Ok, czasami gdy widzę człowieka, widzę 
jakby światło na jego ciele, jak gwiazda. W różnych kolorach jak złoty, diamentowy, 
metalowy, w zależności od osoby. I ta sytuacja, przyszła do mnie, czasami widzę swoje ciało 
zmienia się jak diament, żelazo, złoto. Chcę wiedzieć czy to jest transmutacja, czy co ja 
widzę? To jest moje pytanie. (MK) Czy możesz wyjaśnić bardziej szczegółowo, proszę? (G) 
Ok. Czasami, gdy jestem z przyjaciółmi lub jakąś osobą, widzę na nim, na ciele tej osoby 
światło, jak gwiazda, świecące na jego ciele w różnych kolorach, możesz zobaczyć jakby 
złoty, możesz zobaczyć diamentowy możesz zobaczyć metaliczny. Jest jasne i porusza się po 
jego ciele. Czasami ta sytuacja przydarza się mi, gdy widzę swoje ciało, widzę zmiany, jak 
złoto, świecące jak gwiazda, i porusza się i potem świeci jak złoto, jak diament, jak żelazo, 
ale nie wiem czym to jest. Czy to jest transmutacja? Czy to jest światło? Czy to aura? Nie 
wiem czym to jest. (MK) To zależy od tego co chcesz zaakceptować, w wymiarze pól, które 
ty obserwujesz. Możesz zobaczyć tą samą osobę jako złoto, a następnym razem widzisz ją w 
srebrnym kolorze. I na tak wiele sposobów, my decydujemy odnośnie yyy...... w jakiej 
pozycji i jaki warunek chcemy zobaczyć. Z drugiej strony to zależy od siły nas, yyyyy.... w 
punkcie obserwacji. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 1 h 46 minut. Byłem w instytucie systemów 
słonecznych w zeszłym tygodniu, albo tydzień wcześniej i wyjaśniałem tam inżynierowi że... 
my... i wiesz to jest część tego czego uczymy, że absorbujemy więcej energii w nocy niż 
podczas dnia. I powodem tego jest to, że gdy siły pól Słońca, jak już wyjaśniałem, przesuwają 
się do tyłu, cofają się od słońca. Powoduje to zmniejszenie ciśnienia pól na planecie gdy się 
wycofują, ponieważ promienie Słońca są silniejsze niż Ziemi, więc w konsekwencji będąc 
mocniejszymi, pokonują ziemską grawitację i widać wznoszącą się powierzchnię i to, co się 
dzieje, jeśli przykładowo weźmiemy pod uwagę Słońce po południu, wieczorem lub obojętnie 
kiedy, w nocy, te siły pól, ponieważ są w balansie, harmonizują się wzajemnie w stosunku do 
całości tego, co określamy jako układ słoneczny. I te pola nie są tak mocne jak Słońce, które 
na nie oddziałuje. A co wiemy z doświadczenia i z testów jest to, że pola Ziemi oddalają się 
od powierzchni Ziemi, co oznacza, że docierają do nas dużo silniejsze pola magnetyczne, to 
znaczy, że otrzymujemy więcej pól z planety. Powiedzmy, że podczas dnia najsilniejsze pole 
dociera do nas pod kątem, wiec do naszych kolan dociera taka sama siła. Jeśli dotarło do 



kolan, to również do bioder dochodzi taka sama siła. Powiedzmy, że określiliśmy to na 
poziom 10, to podczas dnia na wysokości kolan, a w ciągu nocy również 10 na wysokości 
kostek, przepraszam, na wysokości kolan. Więc wiemy bo to wam pokazywałem, jak sfery 
pulsują na zewnątrz i do wewnątrz i te pola Ziemi są dużo silniejsze i jak to wyjaśniałem 
naukowcom od układu słonecznego, że możemy stworzyć system, który wygeneruje więcej 
energii w nocy niż w dzień, używając pola magnetyczno grawitacyjne planety. I jak 
opisywałem eksperyment, w którym pokazywaliśmy kulki, jakieś 2, czy 3 tygodnie temu na 
wykładzie. Więc jeśli leżymy, jeśli chodzimy boso, bez butów, bez skarpetek, czy 
czegokolwiek, bo one wszystkie są filtrami, podobnie jak twój mózg filtruje twoją Duszę, 
jakkolwiek rozwiniemy, czy rozbudujemy planetę, z tej powierzchni, z tej absorpcji, to 
spowoduje tą samą rzecz. Więc jeśli chodzimy boso po Ziemi, albo po płaskiej podłodze, jak 
wiele ludzi robi, to absorbujemy różne pola promieniowania z Ziemi, obojętnie czy jest to 
pora obiadu, czy śpimy podczas nocy i jak mówiliśmy o Duszy Człowieka, Dusza 
Fizyczności ma połączenie z Duszą Człowieka Więc gdy otrzymujemy więcej 
ukierunkowanych pól z różnych obszarów Duszy takich jak stopy, czy kostki, to dużo 
mocniejsze pola promieniują z powrotem do Duszy, w efekcie do Duszy Człowieka. Więc 
jesteśmy połączeni. Sposób chodzenia, kiedy chodzimy. Czy idąc boimy się, czy spacerujemy 
z radością. Pola absorbują i odbijają w naszych myślach nasze ruchy i następnie to odbicie 
wraca do Duszy, to sposób, w jaki Dusza nadaje kształt i pozycjonuje komórki, kiedy 
komórka otrzymuje siłę, którą ona przekazuje, to podąża do niej i przekazuje z powrotem do 
emocjonalnej części mózgu i z powrotem do Duszy i jest to wzajemna metoda zasilania. Więc 
jeśli chodzisz boso, otrzymujesz więcej pól na tym poziomie, i nie ma znaczenia dokąd 
zmierzasz, możesz iść dokądkolwiek, a jeśli czujesz się absolutnie wyczerpany i możesz tak 
iść, w jakimkolwiek polu, to odczujesz radość. Ja chodzę na spacery z radością, ja chodzę 
boso, ale gdy idę po betonie, to zwykle mam obawy, że coś może się stać moim stopom, że 
coś może się zdarzyć, lub niektórzy ludzie wycofują się, dla mnie nie jest to niczym 
szczególnym, więc idę i gdy robię kolejny krok, nie jest to problemem, więc idę, to tylko 
emocjonalna blokada, którą dodajemy do naszej Duszy. Albo chodzę pospacerować po plaży i 
czuję radość dzielenia się moim ciałem, moim uczuciem z ziemią, jakkolwiek to czuję i to, co 
ofiarujesz Ziemi to otrzymasz gdy spacerujesz po niej i to wszystko jest dla ciebie. I 
jednocześnie musimy zrozumieć, że jest to wieczna, nieustająca interakcja, pomiędzy Duszą 
każdej pojedynczej komórki ludzkiego ciała, a Duszą Człowieka. Więc jeśli spacerujemy 
boso to otrzymujemy ukierunkowaną energię. Jeśli spacerujemy boso w nocy, w spokoju, to 
widzimy wszystko w harmonii, odbieramy to różnie. Śpij na podłodze to będziesz miał inne 
doświadczenia. Jeśli ktoś z was próbował kiedyś spać na skórze, wtedy tworzy się inny 
wzorzec spania, niż wtedy gdy śpisz na materiale. Jeśli śpisz na skórze to jest to naturalny 
proces.... Przepraszam Panie Keshe, my nie słyszymy, wycięło ostanie zdanie. Hello, Panie 
Keshe, połączenie nie jest dobre. (...) Teraz słychać, ale straciliśmy kilka ostatnich zdań. 
Wyjaśniałem to, że gdy śpimy na skórze, czy jest to obicie mebli, czy skóra na podłodze, to 
śpisz zupełnie inaczej. Ponieważ skóra zrobiona jest z aminokwasów, z których my jesteśmy 
zrobieni i otrzymujemy inne pola sił od nich, to są pola zbalansowane. Jeśli śpisz na ziemi 
albo na materacu, który ma elementy metali, to nie jest to naturalna metoda przy pomocy 
której transferujemy energię. My transferujemy energię z miedzi, ze sprężyn i całej reszty. A 
my wiemy jak stosować miedź do różnych celów w technologii Plazmy i widzimy inne 
pozycje, które... chodzi o to jak współdzielimy naszą energię w całości naszej struktury. 
Więc, możemy iść, możemy jechać, a chodzi o to, że to, co dajemy to otrzymujemy, to, co 
nazywamy aurą, jest stałe z nami, jest ciągłą odległością i jaką moc dajemy taką moc 
otrzymamy. Więc jeśli spacerujesz boso lub jeśli śpisz na ziemi, bez żadnych dodatków, to 
otrzymujesz zupełnie inny poziom energii. Widzimy również jak niektórzy badacze mówią, 
że ludzie, którzy śpią na ziemi jedzą zupełnie inaczej niż ci, co śpią na materacu, czy łóżku 



czy na 20 piętrze, albo na pierwszym piętrze. Jak daleko jesteś od możliwości absorpcji 
wyższych poziomów lub absorpcji niższych poziomów, w czasie dnia, czy w nocy, co kreuje 
twoje wzorce zachowania, to wszystko można poznać bardzo głęboko w niektórych 
organizacjach. Więc, jeśli mieszkasz na dwudziestym piętrze, jesteś totalnie różny od tych, 
którzy śpią na parterze, emocja i energia jest inna, nawet w tym samym budynku, jesteś na 
wyższym poziomie, otrzymujesz inne pola magnetyczne z Ziemi niż te co widzisz z góry. To 
ma wpływ na to co absorbujesz i to co dajesz, jest bezpośrednio połączone z Duszą 
Fizyczności, a to ma odbicie w Duszy Człowieka. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z 
tłumaczeniem, chodzi o to gdzie spotyka się Dusza człowieka z Duszą stopy. Nie mówię, że 
istnieje tutaj Dusza stopy. Dobrze Jest to Dusza Człowieka. Gdy mówiłeś o spacerze, to 
nadmieniłeś o Duszy stopy, można pomóc komuś choremu na przykład. Sam ma pytanie na Q 
i A, które jest podobne, ale chodzi o ręce, jaka jest rola rąk z punktu widzenia Duszy? Ty 
często mówisz o rękach. Czy nasze ręce są kopią systemu Alex beads? Tego, co stosujemy w 
statku kosmicznym, bo ja obserwowałem moje ręce i widzę, że dłoń jest okrągła jak słońce, a 
przestrzeń pomiędzy palcami wygląda tak jak wyjaśniałeś z magnesami i pyłkiem żelaza, 
wcześniej. Narysowałem na moich rękach trójkąt, który ty rysowałeś i w Alexa systemie też. 
Czy przestrzeń pomiędzy palcami jest absorbująca i jest punktem grawitacji, a palce dają i są 
punktami magnetycznymi, i jakie jest zadanie rąk, w technologii Plazmy na poziomie Duszy? 
Dziękuję. Czy chcesz napisać o tym książkę? To będzie to samo, co właśnie wyjaśnialiśmy, 
ale jeśli chodzi o palce to absorbujemy różna siły naszymi palcami, różna siły pól 
magnetycznych. I w wielu przypadkach palce dla ludzi są narzędziami, one są potrzebne i są 
częścią tego, co określamy jako balans energii i tego jak się zachowujemy i jaka jest nasza 
Dusza i tego jak nasza Dusza zarządza naszym postępowaniem, to może być widoczne 
patrząc na kształt naszych palców, sposób w jaki je trzymasz i w jaki sposób ściskasz czyjąś 
dłoń swoimi palcami, można powiedzieć wszystko o Duszy Człowieka. Myślę, że ludzie, 
którzy wymyślili uścisk dłoni, a Japończycy są mądrzy bo tego nie robią, bo nie potrafią tego 
czytać, jest to po to, żeby sprawdzić jak się czują i kim jest ich opozycja i czego się po nich 
można spodziewać, co zamierzają zrobić i czego oczekiwać. Panie Keshe, dzień dobry, tu 
Caroline. Jalal podzielił się z nami czymś pięknym. Chciała bym zasięgnąć twojej opinii, jeśli 
Jalal mógłby to zaprezentować, to jest prywatne, znaczy nie jest wzięte z internetu, on to 
może zaprezentować, jeśli dasz mu szansę, proszę o współdzielenie ekranu. Jalal, czy jesteś? 
Jalal! Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


