
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 47min 14sec. (MK) Wróćmy do nauczania Fundacji Keshe. Nauka o wiedzy i nauka 
rozumienia wiedzy, wraca do podstaw nauczania. Jak daleko możemy się posunąć i co 
możemy osiągnąć w zrozumieniu podstawowej zasady technologi. W ciągu ostatnich kilku 
tygodni mówiliśmy o Plazmie, mówimy o polach, mówimy o promieniach, mówimy o, jak, co 
i czym staje się promień i czym jest pole, i czym jest Plazma w swojej własnej strukturze. 
Większość z nas, gdy jesteśmy pytani o to czym jest Plazma, mówimy: "wiązka pól". Ale 
może w nauce o człowieku w nauce, w języku nauki o człowieku, być może musimy wyjaśnić 
trochę więcej. Jaka jest różnica między GANSem a atomem? Gdzie jest różnica? Materia, 
ubiera prezydenta, GANS, tworzy prezydenta. Materia to jest to co człowiek wkłada na siebie, 
by zamanifestować słabość w strukturze jego fizyczności. Kiedy, co nazywamy GANS lub 
Plazmą, jest twórcą człowieka. Jedno jest polami, a jedno jest polami w materii, namacalności 
swojej stabilności. Co to znaczy? Jak wyjaśnimy różnicę między materią a Plazmą? Gdzie 
mówimy: Co tworzy Plazmę? I co staje się materią?. Jak powiedziałem, Plazma czyni 
prezydenta, a materia tworzy ubrania prezydenta. Na tak wiele sposobów, wielu z was ma 
problem z wyjaśnieniem, czym jest Plazma. Kiedy człowiek nauki cię zapyta odpowiedz że to 
gromada pól. Ale to coś więcej. Jest tak energetyczna, że Plazma może zamanifestować się, w 
rozmiarze i kształcie, jaki może zobaczyć oko człowieka, gdzie atom potrzebuje zbioru. 
Kiedy możesz zobaczyć jednostkę w rozmiarze siebie samej, oznacza to że ma więcej energii, 
więcej pól do pokazania. Jeśli zapytam cię i powtórzę to jeszcze raz, na czym polega różnica? 
Jak ktokolwiek z was może wyjaśnić lub spróbować wyjaśnić, jaka jest różnica, między 
materią a Plazmą lub GANSem, jak to nazywamy. Jak to opiszemy? Co widzimy? 
Najprostszy sposób, aby można to było zrozumieć, jest, na tak wiele sposobów, to jest kurtka 
wewnętrzną stroną na zewnątrz. To jest atom. Jeśli odwrócisz ten atom, jego 'kurtkę' aby dać 
wolność jego polom teraz to jest twoja Plazma, gdzie kurtka (zewnętrzna strona), teraz siedzi 
w środku, a wnętrze otworzyło się na zewnątrz. Najłatwiejszy sposób, najprostszy sposób w 
jaki możesz to wyjaśnić. To jest jak, kiedy masz owcę, i skórę owcy i ją odwracasz 
wewnętrzną stroną na zewnątrz. Wszystkie te włosy zewnątrz, są jak promienie, i kiedy je 
odwrócisz, staną się solidne, i po prostu staną się skórą. To ta sama rzecz. Gdzie w stanie 
materii widzimy skórę, gdzie w stanie Plazmy, widzimy pola. Dosłownie odwracamy 
strukturę interakcji pól w wymiarze środowiska lub w wymiarze siły pola wnętrza atomu. Nie 
ma prostszego sposobu na wyjaśnienie. A więc kiedy odwrócisz skórę na zewnątrz, masz 
większy wymiar, wszystkie włosy, wszystkie wełny muszą być wszędzie. Kiedy odwrócisz, 
możesz ją ścisnąć i masz twardość, masz fizyczność. Tam gdzie są włosy wełny owcy, gdy 
przekładasz przez nie palce, są miękkie, wychodzą wszędzie. Więc dla tych z was, którzy 
mieli lub mają, problem w wyjaśnieniu różnicy między Plazmą a materią, jest to, że Plazma 
jest gdy wchodzisz w materię atomu i odwracasz atom aby się otworzył, a potem uwalnia 
pola. i to jest łatwe i piękne wyjaśnienie tak pięknej wiedzy. Stajemy się coraz bardziej 
kompetentni, więc powinniśmy być w stanie wyjaśnić wiedzę w prostszy sposób. Ze stanem 
materii, co jest skórą, wszystko jest w jej środku. Wszystkie wełniane włosy, wszystkie kłębki 
włosów, wszystkie są w środku, ale wychodzą na zewnątrz. Kiedy odwrócisz skórę na 
zewnętrzną stronę, cała wełna każdy pojedynczy włos, jest jak jeden promień, promieniuje, 
krótki, długi. Jeden idzie w jedną stronę a drugi w drugą stronę. Więc w ten sposób, możemy 
zrozumieć i wyjaśnić prawdziwe znaczenie Plazmy, w prosty sposób, że nawet dziecko może 
zrozumieć, I taka jest rzeczywistość między materią a Plazmą. Atom, wnętrzem na zewnątrz, 
nazywamy go Plazmą, która pokazuje wszystkie swoje pola, to, z czego jest zrobiony, ale 
nadal skóra siedzi w środku by trzymać razem Plazmę, gdzie teraz wewnętrzna skóra, staje się 
(materią) pierwotną, staje się tym co trzyma wszystko razem. Ci z was, którzy to rozumieją i 
potrafią wyjaśnić Plazmę w ten sposób, mogą poprowadzić wielu ludzi, aby zrozumieli czym 
jest GANS, czym to jest, gaz w nano stanie, co nazywamy, ale w rzeczywistości jest to 



otwarta Plazma, i pokazuje swoje piękno, dlatego tak świeci, dlatego jest biała i pokazuje 
siebie. Na wiele sposobów obecna nauka wybrała dwa punkty odniesienia, nazywamy je 
przesunięciem bieli lub przesunięciem czerwieni, w zależności czy zbliża się do nas, lub 
kiedy oddala się od nas, dlaczego jest biały, kiedy przychodzi do nas? I dlaczego jest 
czerwony, kiedy się od nas oddala? Jak wyjaśnimy to w świecie Plazmy? Jest jedna rzecz, 
która jest bardzo ważna dla nas wszystkich, i jest to zrozumienie, czym jest kreator tego, co 
nazywamy polem i promieniem. Gdzie jest linia, jak wyjaśnić czym jest promień? W jaki 
sposób możemy wyjaśnić pole? Dlaczego czasami światło jest cząstką? I dlaczego czasem 
światło jest promieniem? Na tak wiele sposobów potrzebujemy promieni aby stworzyć pole, 
gdzie mamy wiele promieni w polu, które same mogą stać się promieniem. Co sprawia, że 
promień się porusza? Co sprawia, że jakakolwiek jednostka się porusza? Czy promień może 
stać się Plazmą? Lub czy pole może stać się Plazmą? Możliwość aby promień stał się Plazmą, 
jest taka sama jak to by pole stało się Plazmą. Ponieważ pole, jak już wiemy, lub promień, jak 
już wiemy, potrzebuje punktu odniesienia, który jest silniejszy od niego samego. Kiedy pole 
poruszy się, oznacza to dawanie, by dosięgnąć/dostać się musi być silniejsze, aby móc przejść 
do słabszego, ale nie trzyma grawitacji, nie ma pól zwrotnych w sobie. Promienie są 
osobliwością kierunku ruchu. W procesie docierania (do celu) i otrzymywania stają się 
polami, gdzie pola posiadły oba, tak jak na wiele kształtów, Plazma. Kiedy dwa pola 
magnetyczne planety jak Ziemia, i pole magnetyczne, powiedzmy Słońca, zarówno 
grawitacyjne, jak i magnetyczne oddziaływują ze sobą, co otrzymamy? Dostajemy misz-masz 
obu promieni i pól, gdzie balans między czterema siłami pola tworzy cząsteczkowe 
zachowanie, gdzie odpady które jeden z nich zostawił z samego siebie, stają się promieniem. 
Wszystkie pola magnetyczne nie mają dokładnie takiej samej siły, i w pewnym momencie, i 
inne zostają rozdzielone. Gdy nie mają pasującej przeciwności z... wtedy stają się 
promieniem. Pole magnetyczne nie ma pola grawitacyjnego pola w tym punkcie, z powodu 
przerwy lub czegoś innego, siły samego siebie, by zamanifestować siebie by stać się 
promieniem. W naukach w ostatnich trzech tygodniach, odnosiłem się do tej wiedzy, 
ponieważ ważne jest, aby być zrozumieć, i wydaje się, że wielu z was nie zrozumiało. Kiedy 
masz pole, musisz mieć jedno i drugie, zarówno grawitacyjne jak i magnetyczne. Ale jest 
jeszcze jeden punkt całej tej dyskusji. Kiedy jesteś magnetyczny, lub jeśli jesteś grawitacyjny, 
jak wyjaśniłem wcześniej, masz inną pozycję. Jeśli weźmiemy <b></b> pola wychodzą i się 
dzielą, to te same pole, to jest matczyne pole z najwyższą siłą, i otwiera się, ale pole 
grawitacyjne to jest inna historia, musi przedostać się przez, aby móc dołączyć. Ma 
trudniejsze zadanie, potrzebuje wyższej siły, gdzie pole magnetyczne otwiera się w 
przestrzeni, gdzie grawitacja musi dostać się pomiędzy przestrzenie. Rząd wielkości jest 
cztery razy większy. A potem się buduje, w im większą siłę wchodzi w zakrzywienie Plazmy, 
rząd wielkości wzrasta do 40 i do 400 i plus jeśli pomyślisz o tym w ten sposób. I w każdym 
punkcie wzrostu, jest nowy wymiar rozumienia nowej wiedzy. Ponieważ zmienia się 
charakterystyka elementu, zgodnie z siłą pola grawitacyjno-magnetycznego. W każdym 
punkcie grawitacja i pola magnetyczne muszą pasować, a następnie jedno zwiększa się idąc 
wewnątrz, gdy drugie słabnie. Tego nie rozumiesz na ten moment, ale w nadchodzącym 
czasie zrozumiesz powagę tej wiedzy. Jaka jest ważna. We wspólnym języku, jeśli go 
rozumiesz, nazywasz to nurkowaniem dźwięku, w stanie materii. W danym punkcie pola 
grawitacyjno- magnetycznego istnieje kontynuacja i siła potrzebna do przejścia przez nie, co 
nazywamy różnymi barierami siły mag-grav Plazmy. Nie możesz zobaczyć tego z tyłu, jeśli 
nie osiągnąłeś punktu konwersji. Dla ciebie on nie istnieje. To jest bardzo podobne do 
sposobu... nawet jeśli wysłuchasz wstępnej części dzisiejszej sesji, odnosi się do Duszy 
Człowieka. Gdy całość Duszy Człowieka staje się pokojowa człowiek przejdzie przez próg 
otrzymywania więcej w wyższej siły, niż dawanie słabszemu. Ponieważ to co jest ważne w 
tym połączeniu, jest to że otrzymujesz po równo z czterech stron. Znowu tak samo planety i 



Ziemi i Słońca odziaływują. To punkt balansu. I kiedy osiągnie ten punkt balansu 
grawitacyjno-magnetyczne pola, osiąga punkt, że porusza się do wewnątrz ponieważ zyskuje 
więcej, gdy wchodzi do środka, plus siebie samego, co zebrał. I człowiek wchodzi w następną 
elewację zrozumienia. Rozumiesz inaczej, pojmujesz całkowicie nowy wymiar. W tej chwili 
staramy się popchnąć człowieka aby dotarł do pierwszego co nazywamy punktu interakcji 
Plazmy, który elewuje Duszę Człowieka, że człowiek widzi więcej i w tej elewacji Duszy, 
elewuje fizyczność człowieka, i wtedy czy człowiek będzie miał potrzebę zachowania 
fizyczności. Całość wiedzy technologii plazmowej pod sztandarem KF jest wiedzą Kreatora. 
A nie wiedzą człowieka. Kiedy człowiek zrozumie i pojmie głębię wiedzy o kreacji, człowiek 
stanie się mądrym by mieć, oczy otwarte, aby elewować swoją własną Duszę, aby widzieć 
przez oko Duszy człowieka, które jest zrozumieniem całości, a nie osobliwością istniejącego 
ciała fizycznego. Wtedy stajesz się i rozumiesz więcej, dlaczego i jak tworzysz pola i jak 
możesz dzielić pola i oddziaływać z polami w dowolnym punkcie, aby osiągnąć punkt 
materialnego stanu o danej sile. Zaglądnij do książki numer 3. Zobaczysz je, pola tych dwóch 
jak nadchodzą i odziaływują, tworzą nowy stan materii w danej sile. Dzisiejsze nauczanie 
idzie głębiej w podstawy zrozumienia technologii. Ponieważ wielu z was nie zrozumiało tego, 
i wielu z was, którzy to praktykują i próbują rozwinąć różne systemy, utknęli w nich. Co 
oznacza, że nie możesz przejść do następnego kroku, ponieważ nie zrozumiałeś, wiedza nie 
została w pełni zrozumiana, więc utknąłeś. A potem coś jest nie tak z nauczycielem. Jedyną 
rzeczą, która jest zła w nauczaniu, jest to, że nie zrozumiałeś. Postaraj się pójść dalej w 
zrozumieniu prostej części nauczania, a wtedy skomplikowana część staje się prosta. Łatwo 
nauczać, ale jest bardzo trudno zrozumieć. Zależy od punktu zrozumienia nauczyciela lub 
uczącego się. Czy są jakieś pytania do tego momentu? (RC) Właśnie mieliśmy małe usterki w 
transmisji w jednym punkcie, zostało to zauważone przez Sandor, straciliśmy około pięciu 
sekund, kiedy wprowadzałeś ideę, pola magnetycznego docierającego z kosmosu, jak sądzę to 
było, i zanim... myślę, że miałeś zamiar powiedzieć magnetyczne i rysujesz ten obraz po 
prawej, z niebieskim straciliśmy tylko część tego zdania, która była krytyczna, może mógłbyś 
po prostu na krótko wrócić i opisać interakcję z magnetycznym i grawitacyjnym? (MK) Czy 
możesz powiedzieć mi gdzie, tu jest dużo niebieskiego i czerwonego. (RC) Cóż, było to po 
prawej stronie ekranu, jak widzimy niebieskie, niebieskie wąsy, które się zbliżają pola 
magnetyczne, gdy tylko to rysowałeś, wtedy straciliśmy około pięciu sekund. (MK) Kierunek 
magnetyczny to swobodny przepływ, grawitacja to kompresja, więc jak pola wypływają jako 
magnetyczne, są wolne, stają się, popychają, kiedy stajesz się grawitacyjnymi, musisz... 
zostajesz popchnięty, musisz wymusić, gdzie ten drugi jest wolny. W polach magnetycznych, 
gdy napływają (do środka), potrzebują więcej energii, aby się przedostać przepraszam w 
grawitacyjnych. Gdzie w magnetycznych mamy wolność, aby iść tam gdzie chcemy. Tu jest 
mniejszy opór niż tutaj. Dobór słowa jest bardzo trudny, ale wyjaśnienie zrozumienia całości 
wiedzy jest bardzo łatwe. I wielu z was zgubiło się w tym schemacie. I w tym miejscu na 
ekranie wielu z was się zgubiło, i dlatego nie może przejść do następnego kroku. W części 
nauczania w zeszłym tygodniu, starałem się wyjaśnić nam bardzo prosto. Masz pola, w 
twoich podstawowych reaktorach, ale o czym zapominasz, masz też pola (grav) w swoich 
reaktorach. Balans między tymi daje kierunek pola. I to jest częścią nauczania zwłaszcza dla 
tych którzy pracują nad technologią kosmiczną, nie rozumieją tego od miesięcy, od lat. Masz 
do czynienia z Plazmą, co oznacza, że jest dynamiczna w obu kierunkach. I jest dynamiczna 
we wszystkich kierunkach. Proces interakcji pól i kompresji Plazmy, jest sekretem dla 
człowieka aby uzyskać dostęp do Wszechświata. Dopóki tego nie zrozumiesz, będziesz miał 
wiele problemów. Kiedy patrzysz na skórę człowieka, masz pola warstw, gdzie interakcja pól 
tworzy Plazmę warstwy, ale w rzeczywistości daje fizyczność istnienia pól. Potrzebujesz 
jednego, aby móc tworzyć kolejne, w trakcie gdy kreacja kolejnych zależy od istnienia 
pierwszego w pierwszej kolejności. Więc to, co widzimy, nie jest takie trudne, co widzimy, to 



łatwość, że pola i materia mieszają się i zmieniają się. I tak jak dzisiaj powiedziano, w 
Fundacji Keshe, udało ci się osiągnąć, zrozumieć jak pola zmieniają się w energię, a energia 
zmienia się w pola, i w tej interakcji tworzą stan materii lub stan Plazmy, w zależności od 
tego, gdzie jesteśmy. Jest to dla nas ważne, aby zrobić ten krok, aby to zrozumieć. Górna 
warstwa skóry człowieka, prowadzi do stworzenia środkowej warstwy, poprzez istnienie 
środkowej warstwy dajemy potwierdzenie kolejnych dwóch. Ale skóra człowieka ma dwie 
strony, masz jedną wewnątrz i na zewnątrz. Więc teraz to musi wchodzić w interakcje z drugą 
stroną. Jeśli to skóra po jednej stronie i po drugiej, więc twoja skóra nie jest tam po prostu, ma 
interakcję z tą stroną, i balans między tymi dwoma, dyktuje co znajduje się pomiędzy nimi, 
gdzie powinna znajdować się kość i gdzie powinien znajdować się mięsień. Patrzymy na tę 
skórę po tej stronie że jest sama, ale położenie, kształt, kolor i ich rozmiar oraz grubość skóry 
dyktuje także tą. I jeśli pracujesz w technologii kosmicznej i zignorujesz to, to zawsze 
będziesz miał problem. Ale w tym samym czasie istnieje potwierdzenia tego, że istnieje musi 
tworzyć to własne pole plazmowe, które może doprowadzić do manifestacji fizyczności. 
Kiedy patrzysz na skórę człowieka, kiedy człowiek dojrzeje wystarczająco, aby to zrozumieć 
głębiej w strukturze, skóra dłoni ma zupełnie inną strukturę niż skóra na ramieniu. To wspiera 
dłuższe siły pól, to wspiera krótsze siły pól. Więc skóra człowieka dyktuje położenie kości i 
grubość kości, a nie odwrotnie. Musisz pamiętać, że mózg wyrósł pierwszy i mózg jest 
częścią skóry. I to właśnie prowadzi do pozycjonowania struktury kości. Tak samo jest w 
technologii kosmicznej. Kiedy to zrozumiesz, wtedy zrozumiesz w jaki sposób tworzysz 
podłogi i ściany twojego statku kosmicznego. Jak powstaje? Poprzez siłę i warunek skóry, 
dyktujesz rozmiar i siłę podłogi i wymiar i średnicę całego statku. Nie ma żadnej różnicy 
między skórą człowieka, a skórą statku kosmicznego, to dokładnie to samo. Z tą różnicą, że w 
skórze człowieka nie widzimy tego rodzaju ruchu. Ale ze statkiem kosmicznym, z powodu 
dynamizmu, zobaczymy to co nazywamy skórą statku kosmicznego. Kiedy człowiek dojrzeje 
do podróżowania po głębią Wszechświata zobaczysz statki kosmiczne, które nie mają 
fizyczności, i statki kosmiczne, które są dla ciebie jak galaretka. Ale to potwierdza istnienie 
tego, co musi mieć w środku, ciało człowieka potrzebuje kości. Każda istota we 
Wszechświecie ma kości, gdzie pole grawitacyjno-magnetyczne skóry dyktuje, jaki będą mieć 
kształt. Dlaczego niektóre gady lub niektóre zwierzęta nie mają kości? Ponieważ skóra nie 
może utrzymać i stworzyć warunku stanu stałego, a następnie, aby móc nadać mu strukturę 
fizyczności. To jest wiedza równoległa, której musimy się nauczyć, jeśli chcemy stworzyć 
statek kosmiczny lub chcemy stworzyć, cokolwiek by było częścią kosmosu Wszechświata. 
Wiedzę należy rozumieć w całości a nie poprzez uprzedzenia obecnej wiedzy, i ego 
człowieka i brak zrozumienia totalności. Świat nauki musi być w równowadze, ze światem i 
zrozumieniem Duszy Człowieka. I przez to, co nazywamy stanem który tworzy Dusza aby 
mogła istnieć, nazywamy to świadomością Duszy. Bez niej nie możesz istnieć. Jeśli człowiek 
ma świadomość, jeśli człowiek czuje, skąd one pochodzą, jeśli Duszy Człowieka by tego nie 
miała? Oto czego musisz się nauczyć, wtedy w kosmosie Wszechświata, widzisz 
świadomość, widzisz zachowanie istoty poprzez jej Duszę. Nie widziałeś, ale musisz z tym 
żyć, ale musisz to zrozumieć. Koleś nie ma kości, ponieważ w strukturze jego skóry z jednej 
strony do drugiej nie wspiera stanu stałego. Dlaczego u niektórych zwierząt morskich nie 
masz jakichkolwiek kość? Dlaczego nie masz kości u robaków? Ze względu na stan siły 
warstw skóry i niczego innego. Więc to samo dotyczy skóry twojego statku kosmicznego. 
Czy statek kosmiczny który tworzysz, jego siła pola wspiera strukturę kości człowieka, 
fizyczność człowieka? Lub czy zmieniłby człowieka, tak, że kość, i siła stanu materii kości, 
nie może być wspierana? To nie oznacza, że umierasz, to nie znaczy, że to koniec. To 
oznacza, że teraz potrzebny jest inny stan siły skóry, by wspierać ruch lub fizyczność dla 
potwierdzenia istnienia. Spotkasz się z tym wszystkim. Twoje potomstwo w nadchodzącym 
czasie, podróżujące w głębi kosmosu doświadczy tego. Więc musimy być przygotowani, 



musimy to zrozumieć, jak nasza fizyczność dyktowana jest dokładnie tak, jak powiedziałem. 
Skóra owcy wywrócona na zewnątrz. Czy chcesz być jak Plazma, która dyktuje skórę czy 
chcesz być skórą, która dyktuje fizyczność? Zrozumienie całości wiedzy i nie należy mieć do 
niej uprzedzeń, ponieważ nauczyłeś się czegoś innego, będzie kluczowe dla człowieka, aby 
zrozumiał działanie Wszechświata. Musisz mieć otwarty umysł, musisz pozostać bezstronny, 
tak, że możesz kształcić się w całej wiedzą Wszechświata. W momencie, w którym zajmujesz 
pozycję i stronę, to jest punkt, w którym osiągasz punkt stagnacji. Nie pójdziesz o krok dalej. 
I to właśnie stało się, człowiek nie może pójść dalej, ponieważ podyktował tą pozycję, aby 
potwierdzić swoje istnienie. Nauki, jak wciąż powtarzam stały się bardzo precyzyjnie 
dostrojone, ponieważ wielu z was zacznie iść dalej, i wiele osób prowadzących badania i 
rozwój, nad bardzo małymi reaktorami, te ogromne metalowe reaktory, które zostały 
stworzone na początku, a następnie stały się dwoma małymi reaktorami, a teraz potrzebujemy 
nie-wymiarowych reaktorów. Już wkrótce, już niedługo zobaczysz rotację Plazmy bez 
fizyczności. Wtedy będziesz mógł stworzyć dowolny statek kosmiczny. Z moimi naukami, 
czego próbuję was nauczyć, zabiera to dużo bólu, rozwoju i zrozumienia przez ponad miliony 
milionów lat. Popychamy ludzkość, niektórych z tych, którzy rozumieją, do następnego 
poziomu, aby obecny poziom stał się bezwartościowy, ponieważ jesteś już o jeden poziom 
wyżej, czemu to robimy? Ale będziesz musiał zrozumieć, że ty też byłeś wcześniej w tej 
pozycji i ludzie to tolerują, więc musimy to zrozumieć, że punkt dojrzałości wiedzy osiągnął, 
punkt zwrotny. Już wkrótce, gdy zobaczysz tę transformację, jak już powiedziałem, zespoły 
badawcze Fundacji Keshe już to osiągnęły, wtedy rozumiesz czas motorów i silników dobiegł 
końca. A potem rozumiesz jak nadchodzi następne pokolenie nauki dzięki technologii 
plazmowej. Zachęcałem do tego kilka tygodni temu i teraz niektóre z zespołów KF osiągnęły 
to. Rotacja Plazmy bez żadnego silnika, i szybkość, którą dyktują - ciągle muszą dojrzeć do 
tego. W nadchodzących tygodniach pokażemy to, w nadchodzącym czasie zobaczysz to że 
przeszliśmy przez punkt dojrzałości człowieka do następnego kroku w tworzeniu Plazmy, w 
kontroli Plazmy i wraz z nią poprzez Emocje i Duszę Człowieka. ...bez silnika, ale jest bardzo 
łatwo kiedy reaktor jest zrobiony z tych samych pól co twoje Emocje. Kilka tygodni temu 
osiągnęliśmy przełomowy punkt, i teraz więcej ludzi rozumie, jak to zrobić i gdy wiedza jest 
dzielona poprzez Duszę Człowieka, inni zostaną oświeceni i to osiągniemy. Więc na tak wiele 
sposobów, stara piosenka mówi: "żegnajcie generatory i turbiny" i wszystko inne i koła i 
samochody i reszta tego. Ponieważ jeśli zrozumiecie obrót Plazmy w nieustannym stanie, 
wtedy nie potrzebujesz turbiny, lub pola magnetycznego lub cewek, aby stworzyć energię lub 
by uwolnić energię, staje się taką samą jak rotacja Plazmy Słońca i Ziemi, która prowadzi do 
stworzenia wszystkiego. Zespoły badawcze KF są w początkowym stadium, osiągnęli to i 
dwa zespoły przeszły przez ten punkt i wkrótce się przekonasz, że poprzez interakcję pól bez 
fizyczności, zaczniesz widzieć tworzenie materii i wszystkiego innego. Osiągamy ten punkt 
dojrzałości. Mogę Ci pokazać wideo z tego dwa filmy z tego, a przez to coraz lepiej 
rozumiemy tworzenie więcej rytmu i tworzenie czegokolwiek innego. Musisz przejść do 
poziomu, że rzeczywistość, tak jak Ziemia nie ma pojemnika, dla swoich, co nazywam 
polami, i pola przechodzą przez granicę jej fizyczności, to samo powinno być od teraz w 
reaktorach KF, w badaniach i rozwoju. Jakieś pytania? (A) Dzień dobry Panie Keshe. (MK) 
Dzień dobry Azar. (A) Panie Keshe kiedy mówiłeś o polach i Energi, powiedziałeś że z 
względu na relację między nimi możesz mieć Plazmę lub materię, ale nasze ciało jest 
zarówno Plazmą jak i materią, więc jak to działa? (MK) Nasze ciała są w całości Plazmą, ale 
przejawiają się w iluzji materii. (A) Więc jest to relacja pól do energii, więc nosi je oboje? 
(MK) Oczywiście, w jednym z reaktorów kosmicznych w Chinach transferujemy energię 
Plazmy i przepływ, tak jak już wcześniej powiedziałem, materialny stan przepływu, napięcie 
lub cokolwiek, na tej samej platformie. Oboje mogą istnieć, wortex istnieje i niektóre energie 
Plazmy zmieniają się w stan materii i część energii materii gdy jest uwalniana, staje są częścią 



Plazmy. (A) Ale kiedy mówisz, w odniesieniu do tego, jaki jest związek pola do energii, czy 
może przenosić Plazmę, (MK) To jest punkt tego, co nazywamy, właśnie wyjaśniłem to 
nauczaniu, punkt równowagi, punkt, co nazywają, barierą, punktem przemiany. Masz punkt, 
osiągasz punkt, że pola środowiska i pola Plazmy w interakcji, spowalnia na tyle że dla mnie i 
dla ciebie staje się stanem materii. I jeśli to zwiększymy, i nakarmimy od środka, staje się 
stanem Plazmy. Więc czy jestem poprawna mówiąc, ciało pulsuje, pomiędzy Plazmą a 
materią, i jest to nieustające? (MK) Zawsze! Dlatego masz bicie serca. (A) OK, więc czy to 
jest to samo, gdy nawiążę do ciała subtelnego i ciała fizycznego? (MK) Widzisz, jak możesz 
to nazwać, jeśli możesz wrócić do czegoś, wiem, omawiałem to z dr. Rodrigo, kilka dni 
wcześniej i podnosisz ten temat, za zgodą dr. Rodrigo, przeczytam to dla ciebie, może 
rozumiesz, ponieważ kiedy uczymy jedną osobę, to samo dociera do wszystkich, kiedy to 
znajdę, zrozumiesz to. Lub może dr. Rodrigo jest obecny, może to przeczytać dla ciebie. 
Gdzie jesteś dr. Rodrigo, tutaj jest. Przeczytam ci coś, ponieważ będzie miało znaczenie dla 
tych, którzy to rozumieją. To jest część nauk medycznych, ale zrozumiesz, dla tych którzy 
elewują by zrozumieć kolejny krok między Duszą a materią lub ich interakcją. cytat: "Korekta 
genetyczna to gra w inna piłkę. Potrzebujesz korekty i odcisku tego w DNA, używasz także 
łatek, ale dynamiczny system jest bardziej wskazany, aby zmienić DNA. Powinieneś 
pozwolić na powolną korektę genetyczną, w przeciwnym razie powróci." koniec cytatu Co 
oznacza,że nawet genetyczne w RNA może być odwrócona z powrotem w DNA, jeśli nie 
zrobisz tego poprawnie, ponieważ wchodzą w interakcję. Ale czym to jest, to jest ta część, 
która jest istotna. Jeśli potrafisz zrobić RNA człowieka, wtedy osiągasz to szybciej, by być w 
stanie wesprzeć człowieka, fizyczność lub DNA. RNA jest wytwarzane przez Duszę 
Człowieka i Duszę Fizyczności Człowieka. Więc jeśli możesz stworzyć je, będzie to robota 
do zrobienia w jedną sekundę. Ale nie osiągnąłeś tego poziomu, zrozumienia tego. Nauczę cię 
pewnego dnia, jak zrobić RNA jeszcze jest za wcześnie, a może jeśli będziesz rozważać moje 
nauki, zrozumiesz, i będziesz w stanie to zrobić. Co to znaczy, jeśli wrócisz do tego, mówię, 
że RNA jest tworzone przez Duszę Człowieka, w interakcji z Duszą Fizyczności Człowieka. 
Gdzie DNA jest tworzone przez interakcję fizyczności człowieka w wymiarze Plazmy. Po raz 
pierwszy otwieramy ten kanał nauczania. Ponieważ ważne jest, aby zrozumieć, że 
niewymiarowy, nie namacalny stan, który nazywamy RNA, jest tworzony przez interakcję pól 
kreacji fizyczności człowieka w interakcji z Duszą Człowieka. Woda jest tworzona przez 
oddziaływanie pola Ziemi i Słońca, i to co wyprodukują, staje się jednym. Jeśli spojrzeć na 
tworzenie wodoru, tlenu, azotu lub węgla, które prowadzą do stworzenia aminokwasu. Gdzie 
w odniesieniu do Ziemi tworzony jest wodór? Bliżej Ziemi lub dalej od Ziemi? A gdzie 
powstaje azot? Bliżej Ziemi niż wodór lub dalej od Ziemi niż wodór? I to światło co widzimy 
jest kompozycją pozostałości o siłach wszystkich ich, tlenu, azotu, węgla i reszty. Wszystkie 
promienie słońca, które do nas przychodzą, nie pochodzą od interakcja pól tylko i wyłącznie 
tlenu, niektóre pochodzą z azotu, niektóre pochodzą z innych materii, to jest kompozyt. I to 
jest w formie promienia, co oznacz że nie ma grawitacji, ma tylko atrybut magnetyzmu, co 
oznacza że jest jedno kierunkowy, tak że grawitacja ziemi może go przyciągnąć i mu daje. 
Dlatego czasami mówimy, że światło jest cząstką, lub jest tym, co nazywamy promieniem. 
Kiedy jest cząstką, wchłonęło lub został przyciągnięty lub intereaguje z grawitacyjno 
magnetycznym polem Ziemi, które jest słabsze, i jako że silniejszy karmi słabszego, 
przechodzi przez i w tym stanie masz Plazmę, która staje się, w interakcji z polami Ziemi, 
światłem, polami które się ukazują. Gdy, jeśli pochodzi z interakcji równowagi pól, 
otrzymujesz promienie. Ale ponieważ znowu jest wyższego rzędu, próbuje nakarmić Ziemię 
by ją przyciągnąć, i w tym procesie, poprzez większość czasu gdy przechodzi przez 
atmosferę, zwalnia i tworzy stan materii, w interakcji z bezwładnością pola Ziemi, i 
przemienia się. Zmiana temperatury na powierzchni Ziemi jak idziesz w górę w redukcji, jest 
jasnym zrozumieniem nauki o Plazmie, i nikt tego nie rozumie. Dlaczego jest ci zimno, kiedy 



jesteś na dużej wysokości, ale jesteś bliżej Słońca? Powinno być cieplej, gdzie ucieka ciepło? 
Lub jest tak, że ciepło i temperatura jest atrybutem pól, które dotarły na planetę Ziemia w 
interakcji z bezwładnością planety, nie z grawitacyjno-magnetycznym polem Plazmy Duszy 
planety. Bezwładność ma lukę przestrzenną - bardzo krótką, Plazma Duszy planety co 
nazywamy grawitacjo magnetycznym polem ze środka, które jest dalej na zewnątrz. To 
dlatego tworzysz, odczuwasz temperaturę kiedy dosięgasz bliskości powierzchni planety. 
Ponieważ teraz pola, które podróżowały w kosmosie, w interakcji z polami Ziemi i Słońca 
teraz muszą wchodzić w interakcje z polami masy inercji, stanu materii planety. W głębi 
kosmosu grawitacyjno- magnetyczne pola w otwartych pasmach Wszechświata prawie nie 
wchodzą w interakcje, ponieważ jest to otwarta przestrzeń, może podróżować w dowolnym 
kierunku. Nie jest to zero, ale ma zerową temperaturę Plazmy w odniesieniu do 
Wszechświata. Temperatura wszechświata, w całej Plazmie tego Wszechświata jest stała, 
chyba że masz warunki interakcji pól. To bardzo podobne, co nazywacie poziomem morza co 
wynosi zero. Cała Plazma Wszechświaty jest na poziomie zerowym, grawitacyjno-
magnetycznego pola, chyba że zachodzi interakcja między polami różnych jednostek w danej 
pozycji. Więc jeśli rozumiesz dlaczego jest cieplej, kiedy przybliżasz się do powierzchni 
planety, ma to związek z grawitacyjno- magnetycznym polem masy bezwładności stanu 
materii planety i niczego innego. I dlaczego masz pory roku? To jest całkowicie przez to, w 
odniesieniu do tego i niczego więcej. Ponieważ kiedy wychylisz się troszeczkę poza, pole 
grawitacyjno-magnetyczne Ziemi ma mniejszą interakcję. Nie jest tak, jak to mówią, że 
oddalamy się od Słońca. Idziemy dalej od Słońca, teraz totalność jest pozostawiona inercji 
planety by interreagować. I nie ma tego za dużo. Jest to kompresja pól Słońca, które popycha 
wewnątrz grawitację co pozwala na tworzenie się ciepła. Dlatego latem jest gorąco, ponieważ 
inercja pola magnetycznego może się rozprzestrzenić, nawet jeśli grawitacyjno-magnetyczne 
pole ma, ale interakcja jest w głębokości. Zrozum zasadę i koncepcję stworzenia, ponieważ 
właśnie dlatego masz temperaturę swojej skóry, to jest to samo i nic więcej. I jeśli możesz 
osadzać to nie przerwanie, stwarzasz to, co nazywamy RNA, i to RNA dyktuje tworzenie 
fizyczności, co nazywamy DNA. Kreacja jest bardzo prosta, utrzymanie jej w danym stanie 
nie jest takie trudne, po prostu musisz zrozumieć całą strukturę i nie skupiać się na jednej 
rzeczy. (A) Panie Keshe gdy rozmawiamy o RNA, właściwie to jest coś, co przykuło moją 
uwagę, nie jestem nie jestem pewna, czy mam rację, widzisz zawsze myślałam, że niosę 
wspomnienia całego mojego pochodzenia, jak... Nie wiem, jak daleko to sięga. Nie jestem 
podłączona, więc jeśli noszę te wszystkie wspomnienia, jeśli są one w RNA, wtedy moje 
pierwotne siły, chodzi mi o to, że widziałam tego cząstkę, to jest piękne, ale to wspomnienie, 
ta pamięć jest odtwarzana, jeśli mogłabym ją wymazać, wymazać pamięć, wracam do 
pierwotnej postaci, totalności. Więc czy to jest to samo, czy jestem poprawna kiedy mówię, 
że to jest to samo co RNA, pamięć którą mam? (MK) RNA, co nazywacie RNA człowieka, 
jest zbiorem całej interakcji pól z przeszłych czasów, tych samych polach. Jest to 
pozycjonowanie pól, które się zebrały, są tak drobne, są tak silne, że mogą trwać i nadal 
istnieją. Więc Dusza twojego pradziadka znajduje się na dysku, ale teraz dysk przepadł, ale 
hałas wciąż tam jest. I w interakcja pól twojej matki i twojego ojca, co doprowadzili do twego 
stworzenia ten dysk został po prostu skopiowany. Nosisz tę samą kopię, co twój brat, twoja 
siostra i wszyscy inni, a następnie cokolwiek dodałaś możesz dodać więcej do niego. To duży 
dysk, który ciągle się sumuje, ale ponieważ to jest Plazma to nie ma ograniczeń. Ale z drugiej 
strony, czy nie wygasa, czy zanika? Nie bardzo. Ponieważ jest bez przerwy utrzymywany w 
tej samej pozycji. Jeśli lekarze i naukowcy zrozumieją tą pozycję RNA, i zrozumieją, że RNA 
to interakcja pól Duszy Człowieka i Duszy Fizyczności w danym punkcie i w kierunku i 
pozycji, wtedy większość chorób staje się rozwiązywalna w ciągu kilku sekund, ale osiągamy 
ten punkt. Naukowcy osiągną to bardzo szybko. Punkt zmiany kursu dla ludzkości nastąpił. I 
z czasem musimy zrozumieć to jak, oczywiście bez uprzedzeń, zostaliśmy stworzeni, i co 



doprowadziło do naszego stworzenia. Czy niesiemy część Duszy Wszechświata, odciśnięte w 
naszym RNA, że gdy dochodzimy do tego punktu Wszechświata mówimy to jest 'Deja vu', 
już tutaj byłem, oczywiście, że tak jest. Jest częścią nas, jest w nas, jest naszą strukturą, i jeśli 
uważamy, że tylko niesiemy pamięć tej planety i matki i ojca i pradziadka, 'o mój Boże', 
jeszcze długa droga do przejścia. W odciskach RNA człowieka żyje i istnieje odcisk życia 
Wszechświata. Ale człowiek tego nie zrozumie, dopóki nie dojdzie do tego punktu. Długa 
droga do przejścia. (A) Panie Keshe, co ja sobie uświadomiłam, wszystko, co człowiek 
stworzył na tej planecie to jest coś mamy w środku, więc na przykład, jeśli mam grzejnik w 
domu, mam zdolność tworzenia ciepła w moim ciele, jeśli stworzę warunki klimatyzatora, 
będę mogła zrobić sobie chłodniej, jeśli stworzę samolot, mam zdolność latania, jeśli tworzę 
cokolwiek, ponieważ taki obraz mamy w sobie, że przychodzi do inteligentnego umysłu, i 
rozszerzamy to w fizyczności. Teraz czy nie sądzisz, że nadszedł dla nas, by wiedzieć że 
wszystko, co jest w ciele i możemy manifestować tym ciałem, dlaczego potrzebujemy 
stworzyć statek kosmiczny znowu w fizyczności, dlaczego nie możesz po prostu nas nauczyć 
co nacisnąć, jaki nacisnąć przycisk w tym pilocie? (MK) Czy muszę was uczyć, już was 
nauczyłem, nie słuchacie. (A) Ja nie słucham? (MK) Mam na myśli ludzkość, w czasie 
zrozumiecie, Byłem wczoraj na spotkaniu, Byłem wczoraj na spotkaniu, i przynieśli materiał 
na stół i to jest typowe dla mnie, ponieważ wiesz, że jestem jak małe dziecko, które chciałoby 
umieścić wszystko w swoich ustach i posmakować lub cokolwiek i robić różne rzeczy z tym 
lub dotknąć. Wkładam moją rękę w tą materię, i kiedy to dotykałem, próbowałem tego. 
Ponieważ ja noszę w strukturze, zawsze tak miałem, próbuje rzeczy przez dotyk. Kiedy 
dotknąłem materiału radioaktywnego kiedy dotknąłem Nano materiału, kiedy dotykam 
materii, smakuje jej. Wiem, co ona tworzy w moich ustach. I powiedziałem, że to materiał 
Nano, ten materiał, i po drugie on nosi promieniowanie w sobie. Ponieważ...i oni mówią mi, 
jest radioaktywny, lub taka jego ilość tworzy promieniowanie. i pytam ich, Czy możecie mi 
powiedzieć więcej? To my... nie potrzebujemy kupować drogich wykrywaczy i mówić, czy to 
jest to, czy to, zablokowaliśmy to jako część naszej wiedzy, to umiejętność by móc dotknąć i 
przez dotknięcie móc sprawdzić, czy jest to dobre dla mnie, jaki to ma na mnie efekt, co mi to 
przynosi? Kiedy dotykam materiałów radioaktywnych, robię to od lat, jako część mojej pracy, 
smakuje ich, smakuję i wiem czy to jest gamma, jakiego rodzaju materiał promieniotwórczy 
to jest. To jest tak samo, jak kiedyś miałem do czynienia z diamentami. Poprzez dotknięcie 
kamieni i patrząc na nie, mogłem powiedzieć, z której rzeki pochodzą, z której części świata, i 
w jakich warunkach go stworzono. Ponieważ dla mnie nie ma bariery fizyczności. Więc, 
czuję energie. Gdy ktoś mnie okłamuje ... pozwól mi wyjaśnić, kiedy ktoś mnie okłamuje, 
okłamują siebie, ale słucham ich kłamstwa, czuję kłamstwo. Kiedy ktoś mi mówi dobrą 
historyjkę, czuję ale wciąż muszę grać ignoranta, że nie widzę. Ale to potrzebuje dużo 
tolerancji, potrzebuje dużo cierpliwości, potrzebuje dużo zrozumienia interakcji własnego 
ciała, aby móc osiągnąć ten punkt. (A) Panie Keshe, rozumiem, na przykład teraz czuję wiele 
zmian, na przykład jeśli trzymam moją rękę i zamykam oczy, energia mojej dłoni idzie około 
jednego metra przede mną, ale nie wiem, co to jest, co powinnam z tym zrobić, co mogę z 
tym zrobić, i inne rzeczy dzieją się. (MK) Nauczysz się, pozwól temu dojść do 10m i zobacz 
co poczujesz, Zobacz, czy możesz kogoś łaskotać zobacz, czy ktoś, czy możesz do niego 
dotrzeć. Wykorzystuje to często, Caroline naprawdę ma mnie dość. Ja robię różne rzeczy. 
Wyjaśniłem to komuś mówił o czymś czego jestem świadomy że mogę to zrobić. Wszedłem 
do biura, byłem z moją matką, lata i lata temu, i było tam z 50-60 kas i i jest tam kilkaset 
czekających ludzi, i siedzimy tam może dwie, trzy godziny, gdy nastanie nasz czas. Kiedy 
wszedłem powiedziałem mojej mamie, "widzisz tę dziewczynę, tam się dostanę", powiedziała 
"Nie uda Ci się" Powiedziałem, czekaj i patrz, i czekaliśmy dwie lub trzy godziny, a gdy 
number się pojawił, była tam ta dziewczyna. Powiedziałem do mojej mamy: "Widzisz 
mamo," moja mama powiedziała: "Jak ty to robisz?" powiedziałem, "bo moja Dusza chciała 



ją zobaczyć, lubię być z nią i wzywa ją. Czeka aż nadejdzie czas, i ona tam jest". To my 
musimy dosięgnąć fizyczności i wyjść poza nią. To my nałożyliśmy ograniczenie na nas, to 
nie jest tak, że nie mogę zrobić, zawsze możesz to zrobić, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy, 
ponieważ teraz próbujesz znaleźć siłę Duszy, siłę własnej Duszy, poza twoją granicą 
fizyczności. Wiele osób ma problem, ponieważ nie widzą tego, a potem to dla nich to nie 
istnieje, jest dla nich ciepłym powietrzem. Ale gdy człowiek dojrzewa i gdy zaczniesz 
rozumieć gdy wchodzisz w statek kosmiczny wymiaru fizyczności, wtedy widzisz inny 
wymiar. Wiele osób zmieni się po wejściu i poczują warunki lotu statku kosmicznego. 
Natychmiastowo dojrzewają, w tym, czego nie zrozumieli o swoim własnym stworzeniu. I 
kiedy jesteś na pokładzie samolotu to jest fizyczność, która się zmienia. Kiedy wchodzisz do 
statku kosmicznego to Dusza Człowieka jest tą, która dojrzewa i się zmienia. Dusza tego 
statku kosmicznego, co nazywamy Ziemią stworzyła ten stan, że wszyscy przechodzimy 
przez ten sam ruch. Kiedy wejdziesz do statku kosmicznego, którym ty podróżujesz, 
zrozumiesz bardzo szybko, przemianę. Zmienię w fizyczności, ponieważ jest stworzona i 
kontrolowana przez Duszę Człowieka więc elewujesz swoją Duszę do jego punktu, a 
następnie znajdujesz ewolucję Duszy Człowieka. Bardzo, bardzo..wielu z was to czuje i wielu 
z was, którzy słuchają tych nauk, powiecie "skąd on wiedział?". Już tam byłem, przez tysiące 
lat, w różnych kształtach. Ci, którzy planują zrobić źle, jesteśmy tego świadomi po prostu 
zamykamy oczy ale zmieniamy kurs bo to jest nasze życzenie, i sposób w jaki to robimy, 
docieramy do ich Duszy. Ale nie musisz, po prostu tworzysz warunki, że wszyscy bazują na 
dogonieniu. Człowiek ma dużo mocy, i on musi sobie uświadomić siłę swojej mocy i 
zrozumieć że ta moc może tylko tworzyć pozytywny ruch, a nie negatywny. Czasami 
uważamy że jest negatywny ale to jest punkt dojrzałości, który pozwala nam widzieć dalej w 
przód, to jest mądrość Duszy Człowieka, Kolejne pytanie. (A) Dziękuję, Panie Keshe. Zespół 
tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy 
od 1h 57min 52sec. Powiedzmy, że mam dysk, tutaj... z.... teraz jest tylko pole GANSu robiąc 
to odczuwalne jak skóra. Otrzymuję tutaj dysk, w górę i w dół, moim pytaniem jest, jak 
interpretować ten gradient. Mam na przykład H3. Nie H3 jeden element w pewnej yyyy 
proporcji, ilości lub gradiencie. W 'pustym pudełku Wszechświata' robiąc, kładąc ten parasol 
kabli by wstrzykiwać, to nie jest do zbierania. Do jest do dodawani pól,do aktywacji.. jakie 
pola tworzą, jakie strefy? Jest powiedziane, kabel, by otrzymać ten gradient lub czy jest już 
wystarczająco tylko intencja, tylko... widzenie i wiedzenie czy jest ta sfera. Lub nie wiem, to 
jest jeden przykład, do klaryfikacji. Mam 1gr na przykład, 1 gram pól uzyskanych z jednego 
grama GANSu wodoru z dziesięcioma wody. Kolejna warstwa, pierścień w tym dysku to jest 
2 do 10, kolejny to 3 do 10, otrzymuję pewny gradient/stosunek. Jak wiedzieć jaki gradient 
jest wytworzony pomiędzy, gdy jest przepływ plazmy pomiędzy tymi sferami? Dziękuję, to 
skomplikowane. (MK) Widzisz, gdy... jeśli użyjesz rurki, masz ten problem, ale jeśli zrobisz 
GANSy o różnych proporcjach, i włożysz je w dysk, dowiesz się że trzymają się swoich 
pozycji. I wtedy tworzą swoje własne proporcje, tworzą swój własny ruch. Możesz stworzyć 
warunek, że różne warstwy poruszają się w różnym kierunku w tej samej rzeczy. Musisz 
zrozumieć czym jest proporcja. W jednym z centrów badawczych KF, testują to i jest to 
interesujące do zobaczenia. Ponieważ.... nie zrozumieli kolejnej części tego, ale przynajmniej 
są jeden krok do przodu, a jest tym Mają... słoik jak ten i przepływ plazmy jest w tym 
kierunku. Możesz to w rzeczywistości zobaczyć w stanie GANSu. Ale to jest limitacja którą 
mają. Jeśli zrozumieją krok dalej, wykreują ruch tego samego GANSu, by poruszał się w 
innym kierunku, w różnych warstwach, ale to ciągle leży w dojrzałości czasu. Więc, co 
możesz zrobić, jeśli obrócisz to na bok, jest to takie samo jak twoje dyski. Możesz stworzyć 
różne siły tak, że różne warstwy poruszają się w różnych kierunkach. I wtedy to tworzy tobie 
lewitację i ruch. Dynamiczne dyski mogą.... mogą latać. mogą znaleźć pozycję w stosunku do 
siebie. Wielu z was którzy oglądaliście moje nauki, ymmm w przeszłości i widzieliście 



czasem...Rick robi tak samo. Położyliśmy magnes tutaj i trzymasz magnetyczny dysk tutaj i 
wtedy widzisz ten podskakuje do tego. Po prostu obejrzyj jak idzie, jak pola balansują siebie, 
tak że ten lata. To jest bardzo dziwne, tłumaczyłem to wcześniej. Ten magnes od... od 
trzymania w ręce, ten magnes i ten powyżej zmienił kierunek lotu kosmicznego dla NASA. 
Kiedy uczestniczyliśmy z niektórymi z KF, z pierwotnymi dyrektorami, udaliśmy się do 
Strassburga by spotkać się na Uniwersytecie Kosmicznym Strassburga w trakcie gdy najlepsi 
naukowcy europejskich agencji kosmicznej i NASA mieli spotkanie, poprosili nas by tam się 
z nimi spotkać, i... chcieli zrozumieć co odkryliśmy, co jest procesem KF lotu kosmicznego. I 
pomyślałem "Ci kolesie nie rozumieją totalnie nic". I.. lepiej pokażmy im coś bardzo 
prostego, żeby ci prosto-mózgowi naukowcy mogli zrozumieć. Trzymałem dwa magnesy w 
ręce i pokazałem im mówiąc "widzicie te dwa magnesy? mają te same właściwości. Mogę je 
zbliżyć do siebie, magnesy dyskowe i oddalają się i robią dystans, lub przyciągają się, zbliżają 
się." Powiedziałem, "ale różnica jest...zobacz jeśli położę to i trzymam magnes w ręce i 
trzymam drugi w górze, nie wydam żadnej Energi, one polecą." I wyjaśniłem stojącą za tym 
zasadę, gdzie oba mają grawitacyjne w stosunku do i magnetyczne w stosunku do drugiej 
strony. Najważniejszy koleś wstał i powiedział że gra kosmosu właśnie się zmieniła, ten koleś 
odkrył grawitację. I możemy dać wam daty i miejsce spotkania i bardzo szybko NASA 
zamknęło silniki odrzutowe. Ale nie dojrzeli żeby zrozumieć działanie plazmy. Musisz 
zrozumieć to nie jest tylko tak, że ten przyciąga, masz tego kolesia tutaj który odpycha. W 
tym samym czasie, ten koleś przyciąga, gdzie ten koleś odpycha. I magnes nie lata "blooop", 
lata poprzez balansowanie siebie. Więc kiedy mówicie o magnesach stanu stałego, macie to, 
ale gdy pracujecie z.... dyskowymi magnesami, dyskami plazmy, musisz zrozumieć, że 
możesz stworzyć magnetyczno-grawitacyjne w stosunku do siebie i wtedy możesz 
kontrolować lot. Możemy kontrolować usuwanie GANSu plazmy w środku jego, co oznacza, 
że pozwala Ci stworzyć życie. Jeśli oglądniesz i zrozumiesz w przyszłości, inkubator który 
stworzył życie, nie potrzebuje wiele, potrzebuje tylko RNA. I jeśli możesz znaleźć dwa RNA, 
o różnej sile, w jednym wymiarze lub innym, tworzysz życie i możesz je kontrolować. Wiele 
ras w kosmosie to robi. (?) Kocham to i naprawdę to zrobiłem, wszystko, jako Poszukiwacz 
Wiedzy, robienie tych rzeczy. Kiedy tworzę GANS, sól, wszystko. Zespół tłumaczy Kfssi 
polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 2h 42min. Czy 
mogę zapytać o coś co było wcześniej gdy tłumaczył pan o magnetycznych i grawitacyjnych 
podstawach... gdybym mógł podzielić ekran. Spróbujmy, wybieram narzędzie do notowania... 
ok i... Staram się coś narysować, więc Jeśli mówimy o diagramie siły do dystansu i 
powiedzmy że na początku w punkcie A mamy pole i kolejne pole mamy w punkcie B będące 
w jakiejś odległości, nieskończoności lub cokolwiek... Jeśli dobrze zrozumiałem, mamy 
komponent grawitacyjny który jest wykładniczo silniejszy w kierunku centrum którym jest A. 
i staje się wykładniczo słabszy jak idziemy w kierunku punktu B. w tym samym czasie mamy 
komponent magnetyczny który biegnie w przeciwnym kierunku. który staje się silniejszy jak 
idziemy dalej i dalej od punktu centralnego czy to się zgadza? Panie Keshe czy pan nas 
słyszy? Tak. Czy mnie słychać? Powiedziałem to zależy od siły punktu obserwacji po stronie 
B. Tak. Więc B jest punktem obserwacji. Ok więc teraz powiedzmy w punkcie gdzie te dwa 
są równe w sile w tym punkcie możemy mieć barierę, manifestację bariery na powierzchni. 
Bardzo prawdopodobne Ok więc.... Ale... Tak... ale to jest w sile pól plazmatycznych. 
Oczywiście... I możesz z tym wiele zrobić. Możesz z tym wiele zrobić. czasem w technologii 
kosmicznej nazywamy ten punktem zerowej referencji bo to jedyne miejsce które możemy 
porównać do drugiej strony. z oby stron magnetycznej i grawitacyjnej. Ok więc aby zmienić 
siłę punktu manifestacji czy możemy zmanipulować stronę A grawitacyjnego czy 
magnetycznego w taki sposób by ten wspólny punkt przesunąć w inne miejsce? Jeśli byłbym 
tobą zrobiłbym to może w zły może w dobry sposób.... osiągasz punkt tutaj w tą stronę. gdzie 
tutaj idziesz w tą stronę. Gdy osiągniesz punkt tutaj to masz drugą stronę. Nie widzieliśmy "tu 



i tam" Tak to jest punkt widzisz nie przechodzisz przez punkt 0 ale w tym samym czasie 
zawraca. Logarytmicznie to samo, lub jeśli chcesz to zrobić w tą stronę To widzimy jeśli 
weźmiemy za przykład baterię którą pokazywał Armen, jeśli ją trzymasz to masz punkty 
konwersji energii i później spada wielu z was widziało + i - przy tym spadek i wzrost tutaj 
zobaczysz że to się zamienia w plazmie. W zależności co jest źródłem odniesienia i co jest.... 
musicie pamiętać wspominałem o tym wiele razy wcześniej W technologii plazmowej nie 
masz punktu pojedynczości i punktu początku i nie ma nic innego, tu jest zawsze coś i gdzieś. 
Więc musimy mieć dwa punkty w przestrzeni by mieć oba magnetyczne i grawitacyjne? 
Jedno w odniesieniu do drugiego. Te punkty same w sobie mają magnetyczne i grawitacyjne 
To jak człowiek pływający w wodzie. w kuli wody jesteś w samym środku, W każdą stronę 
jest tak samo. Czyli to dystans bez kierunku. Mniej więcej, Mam na myśli jeden kierunek w 
przestrzeni. Gdy zdefiniujemy dystans od punktu odniesienia nie kąt kierunku Tak musisz 
patrzeć na siłę po obu stronach magnetycznej i grawitacyjnej. Od... Jeśli możesz graj 
magnetycznym przeciw grawitacyjnemu i odwrotnie osiągniesz punkt ciągłej rotacji Czy 
możemy zmienić.... to powinno ci odpowiedzieć Więc możemy zmienić punkt.. manifestacji 
bariery lecz poprzez zmianę magnetycznego lub grawitacyjnego składnika Więc możemy go 
przesunąć np na wykropkowaną linię jeśli zmienimy magnetyczne a grawitacyjne będzie takie 
samo i ten punkt jest inny a tu mamy inny poziom siły gdzie tworzy się ta bariera. czy 
możemy to porównać dla łatwiejszego zrozumienia jak na warsztatach dla dzieci z balonem 
który posiada barierę Barierę B, której pozycja zależy od elastyczności nie dokładnie chodzi o 
elastyczność gumy ale ciśnienia wewnątrz i ciśnienia na zewnątrz Widzisz w technologii 
plazmowej tego nie mamy Nie ma tam... To co staram się zrobić to popchnąć cię byś myślał 
w plazmowym warunku nie wracaj do materii starając się potwierdzić coś w plazmie Staram 
się znaleźć model by to wyjaśnić to łatwiej ludziom coś czego nie można zobaczyć. 
Rozumiem to lecz musisz pamiętać, musisz zdać sobie sprawę że gdy starasz się zrobić takie 
definicje zrozumienia Staraj się postawić obie strony jako grawitacyjne i magnetyczne i 
wymiar namacalności pól. Zrozumiałem, że nigdy nie mamy pojedynczego pola i w tym 
Wszechświecie zawsze mamy jakieś pola relatywne do tego To także środowisko Gdzie oba 
oddziałują. Mówię o ciśnieniu wewnątrz i zewnętrznym ciśnieniu środowiska gdzie można 
zmienić warunki aby zmienić kształt, siłę cokolwiek się w tym balonie znajduje Panie Keshe 
Kto mówi? Tak? nieczytelne ... jeśli mogę że gdy trzymasz magnesy i pozycjonujesz je do 
siebie aby się przyciągały czy nie tłumaczył pan także, że magnesy już mają swe własne siły 
pól wychodzące i wchodzące wokół magnesu, zostawiając to co pokazuje ... że reagują ku 
sobie... nieczytelne Czy możesz powtórzyć? Jesteś daleko od mikrofonu. Myślę, że musisz 
przypiąć swój mikrofon ledwo słyszymy Ok sekunda. Teraz lepiej? Tak. Tak pracowałam z 
"dopalaczami" Rubina To co staram się przekazać by było wizualnie zrozumiane lub jeśli 
sama to dobrze zrozumiałam, nie wiem, Wiesz gdy używasz dwóch magnesów jeden w 
prawej drugi w lewej ręce i jak się zbliżasz by pokazać, że się przyciągają lub odpychają w 
tym samym czasie jak trzymasz każdy magnes osobno one posiadają swoje pola wchodzące i 
wychodzące w tym samym czasie mimo że chcesz chcesz coś zrobić by pokazać, że one się 
odpychają lub przyciągają Więc Sednem jest że nawet sam magnes posiada pełny przepływ 
energii we wszystkich kierunkach do i z... jak pokazaliśmy w krótkim filmiku i w tym samym 
czasie jak chcesz je również poruszyć gdzie one indywidualnie są "do i z" i posiadają 
wszystkie siły pól lub obecne... to jeśli wtedy zbliżasz je do siebie by pokazać ich 
oddziaływanie Czy to nie jest ta idea którą chcesz wytłumaczyć ludziom że jest tak wiele pól 
w tym samym czasie które się ukazują i oddziałują ze sobą. To cała zasada magnesu nie 
możemy przyciągnąć lub nie możemy oddziaływać ze wszystkimi. W tym samym czasie to co 
oddziałuje z tobą to jest to co jest silniejsze w kierunku twojej pozycji, że do ciebie dochodzi 
więc jeśli masz magnes oddziałujący z innym magnesem każdy magnes w tym samym czasie 
ma swoje własne pola, które potwierdzają ich egzystencję To zrozumiałe Więc my 



oddziałujemy z częścią pól o tej samej sile tego co się zbliża. i są jeszcze inne pola które 
magnes posiada i możesz dokładać inne magnesy w różnych stronach magnesu i on 
oddziałuje ze wszystkimi bo on ciągle ma to pole. Jak kiedyś powiedziałem Kilka razy Czy 
ktoś wymierzył siłę pola lub prędkość ruchu pola magnetycznego w magnesie? W niektórych 
punktach w strukturze magnetyczno graw.. nawet w stanie materii przekraczasz prędkość 
światła Jakieś inne pytania? Mamy pytanie na Q&A od Hassana ale ale może on sam chciałby 
zadać to pytanie byłoby prościej. Hassan pozwolę ci mówić i może będziesz chciał sam zadać 
pytanie przeczytać je. Czy chcesz coś powiedzieć, mogę przeczytać jeśli chcesz Nie otwiera 
mikrofonu więc przeczytam Panie Keshe mogę pokazać jeszcze jedną rzecz? Tak. Wpadłem 
na to silikonowe kule Tak? Każdą kulę możemy namoczyć w różnej ciekłej plazmie lub innej 
sile.. Tak. Więc jeśli umieszczę je w strzykawce w różnych siłach to wzmocni interakcję 
Próbowałem i działa idealnie Czy możesz to wyjaśnić? aby inni zrozumieli Każda z nich... To 
jest namoczone w CO2 ale można namoczyć w CuO ZnO różne siły Musisz to wytłumaczyć 
one na początku są bardzo małe i rozszerzają się gdy dodasz wody i to są niewielkie kuleczki, 
Tak gdy mówi pan warstwy rożnych Gansów można zrobić warstwy dużo łatwiej Armen 
pytanie: czy to są te "żelki" które umieszczają w roślinach? Nie. że moczą je w wodzie Tak 
one są do tego używane. Tak. Ok. Można to kupić w sklepach ogrodniczych Możesz kupić 
online są tanie (CK) Nie mamy obrazu, Armen. (AG) Chwileczkę. Więc zadam moje pytanie 
panie Keshe, Jeśli dam róże rodzaje takich kulek to czy nie będę mógł uzyskać różnych 
rodzajów energii dzięki temu i różnych interakcji? (MK) Czemu nie. (RC) To ciekawe, bo ty 
masz strzykawkę i możesz zwiększyć w niej ciśnienie więc możesz zmienić warunki, lub 
obniżyć ciśnienie pociągając w przeciwną stronę. (AG) Jako pen do usuwania bólu, to działa 
świetnie. (CK) Armen, mogę zadać ci pytanie? (AG) Oczywiście. (CK) Czy nie zwróciłeś 
uwagi, gdy robiłeś płytki że różne rzeczy zmieniają się w twoim środowisku. (AG) Co masz 
na myśli? (CK) Dam ci jeden przykład: że czas się zmienia? (AG) Dla mnie czas nie istnieje. 
(CK) Tak, to ja wiem, gdy dużo podróżujesz, to tracisz poczucie czasu. Ale chodzi mi o to, że 
to jest jak świadomość gdy jesteś w pobliżu reaktorów formacji gwiazdy lub gansów lub gdy 
pracujesz, gdy wychodzisz z laboratorium to jest tak jakbyś był w innej strefie czasowej. 
(AG) Czasem w ogóle nie zauważam przemijania czasu, zawsze gdy idę do domu.... (CK) To 
byłoby miłe dla ludzi.... (MK) To jest uzależniające. (CK) Panie Keshe, ty spowodowałeś, że 
wszyscy jesteśmy uzależnieni od wiedzy, dziękuję ci za to. (MK) Chodzi o to, że wielu z nas 
słyszało że nie rozumiemy, nie widzimy, nie możemy być a teraz widzimy jak prostą i piękną 
jest nauka. Wiedza jest wiedzą o kreacji. Cała ta biologia, chemia, fizyka i inne to wiedza 
stworzona przez ludzi a wiedza o kreacji jest plazmatyczna. I gdy to zrozumiemy to widzimy: 
o mój Boże, mogę to zrozumieć myślałem, ze nigdy nie zrozumiem fizyki, chemii, biologii i 
w szkole niewiele mogłem zrobić z nauką ale nauka o kreacji to my należy do nas, jest 
częścią nas urodziliśmy się z nią. I jest tak logiczna, że nie musimy się o nią martwić. I jedyna 
rzecz, jaką człowiek musi zrozumieć że ta nauka nie ma 2 rzeczy: czasu i przestrzeni. i 
ludzkie życie jest połączone z nimi obiema, dlatego człowiek ma problem ze zrozumieniem 
tej technologii i umiejętnością jest używania. W głębinach wszechświata nie istnieje czas, ani 
przestrzeń i wszystko na tej planecie jest połączone z czasem i przestrzenią. Jaka jest pora 
dnia, ile wieków temu i gdzie jestem?! W kosmosie jesteś tam gdzie jesteś zgodnie z siłą 
potrzeby i pragnień Duszy Człowieka, więc nigdy nie może gdzieś poza czasem i zawsze 
jesteś umiejscowiony tam, gdzie Dusza jest w harmonii więc nie ma swojej pozycji. I to jest 
największy problem dla ludzkości jako całości, bo przestrzeń i czas i oba nie istnieją. (CK) 
Od czego możemy zacząć wprowadzać zmiany w tym aby to ustabilizować ponieważ to jest 
coś, czegoś jeśli tego nie używamy. (MK) Bo widzisz, jedyny czas, gdy człowiek to zrobi, to 
wtedy, gdy uda się w kosmos, gdzie nie ma Słońca, gdzie nie ma wschodów Słońca, nie ma, 
nie ma wieczorów nie ma czasu na bycie głodnym, nie ma czasu na: "nie spałem 
wystarczająco długo" W języku angielskim, gdy zamykają przestępcę w więzieniu i gdy 



wychodzą mówimy że są instytucjonalizowani, i czynią więcej przestępstw, by tam wrócić bo 
tam jest wszystko i nie musi nic robić. Człowiek jest zinstycjonalizowany pracą i rotacją tej 
planety. Jednym z największych powodów do strachu dla człowieka jest, zawsze znajduje 
sposób by nie zrozumieć wiedzy, bo wie, że gdy wyruszy to jest ten czas gdy czas i przestrzeń 
znikną. I to jest jedna z największych przeszkód dla ludzkości czas i przestrzeń. 12 godzina, 
ludzie, którzy pracują w biurach za dwie dwunasta zaczyna ich świerzbić, o 12 muszą gonić 
żeby zjeść bo tak jest, to jest czas na jedzenie. O 6-tej muszą jeść. Ale jeśli jesteś 
przedsiębiorcą, który nie pracuje w biurze to pracujesz od rana do obiadu, jeśli coś jest to jesz, 
jeśli nie to jesz obiad z kolacją. Człowiek jest zinstytucjonalizowany w wymiarze tej planety. 
Ale gdy polecisz w kosmos i nie będziesz mieć tej 24-godzinnej rotacji i nie będziesz mieć 
rocznych obrotów i nie będziesz zależny od jedzenia że musisz je mieć, żeby popchnąć 
fizyczność, to jest inne życie. Wczoraj siedziałem z jednym z Poszukiwaczy Wiedzy i to był 
ten człowiek, który wskazywał drogę którą auta powinny jechać przez tunel do parkingu i 
powiedziałem: co za marnotrawstwo kreacji jego matka i ojciec dali mu życie, karmili go, 
uczyli go i co on robi: stoi miesiącami, dzień za dniem, wskazując ręką dokąd auta mają 
jechać? Co za marnotrawstwo duszy. On jest tak inteligentny jak wszyscy inni ale został 
uwarunkowany aby był w stanie utrzymywać fizyczną obecność na tej planecie "zrobisz to, to 
damy ci coś co ciągle może potwierdzać twoje istnienie". W kosmosie nie mamy czegoś 
takiego. I człowiek ciągle nie może zrozumieć tego i tym jest największy problem ludzkości, 
zrozumienie prawdy o rzeczywistości kreacji. Jesteśmy zinstytucjonalizowani. Ta planeta jest 
zinstytucjonalizowana żeby zabijać żeby niszczyć, żeby zależeć od wschodów i zachodów 
Słońca. O co chodzi? Ile jest gwiazd na niebie, gdzie widzisz ich wschód i zachód? Lub kiedy 
podążasz w głąb Galaktyki gdzie masz setki tysięcy wirujących słońc to w stosunku do 
którego określisz swój dzień, a w stosunku do którego określisz noc? To jest tak samo, jak 
mówiłem... mieliśmy... oryginalnych, pierwsi farmerzy z KF oni wciąż gdzieś tu są,z Arabii 
Saudyjskiej, z Turcji, którzy byli z nami i otrzymali pierwsze książki, bardzo kompetentna 
grupa, którzy byli profesorami na Uniwersytecie w Delhi, jeśli się nie mylę był to 
Uniwersytet w Delhi. Chcieli stać się pierwszą grupą Poszukiwaczy Wiedzy i ci uczeni 
musieli zadać mi pytanie, więc im wyjaśniłem że w kosmosie nie mamy kierunku do 
wyznaczenia ponieważ Ziemia obraca się miliony kilometrów, z dala on nas, a ty idziesz w 
innym kierunku. Gdzie coś oznaczasz, w kierunku czego skręcasz? Jeśli jesteś Żydem to o 
który mur uderzysz głową? Gdy zrozumiesz że świątynią wiedzy, człowieka musi być Dusza 
Człowieka, wtedy nie ma czasu i nie ma miejsca. Instytucja nie istnieje, nie ma więzienia, do 
którego możemy wrócić - co nazywasz więzieniem Ziemi. I wtedy stajesz się odseparowany. 
Nie musisz się martwić skąd pochodzi jedzenie, bo jest tam, i twoje ciało otrzymuje to, czego 
potrzebuje, a jeśli pobierasz pokarm wyższego rzędu to zasilasz swoją duszę i wtedy 
fizyczność nie ma wymiaru. Dusza bierze dokładnie to, o czym mówiłem już dzisiaj na 
początku, gdy odwrócisz fizyczność człowieka na zewnątrz, gdy Dusza Człowieka dowodzi, 
wtedy zobaczysz prawdziwą egzystencję. Aktualnie utknęliśmy z naszą skórą na zewnątrz, 
więc musimy ją przewrócić spowrotem na drugą stronę i kiedy pojawi się ptaszek, będzie 
mieć możliwość udania się we wszystkich kierunkach. I to jest problem dla wielu ludzi. 
Wielu ludzi pójdzie do punktu granicznego, do bariery zrozumienia i poznania własnej duszy 
i wrócą by stać się fizycznością bo są przestraszeni, dosłownie zinstytucjonalizowani o to co 
się z nimi stanie, ponieważ teraz jestem na łasce Duszy samego siebie, i gdy zrozumiesz 
"uczyniłem człowieka na swoje podobieństwo", więc jeśli masz inteligencję, jeśli masz 
wgląd, jeśli masz emocje, to jak myślisz skąd to pochodzi? Tak samo jest z Duszą, ten strach 
fizyczności ustąpi. A wtedy otworzysz siebie na zrozumienie totalności, części totalności 
kreacji. (CK) Czy mogę zadać pytanie panie Keshe? Tu Caroline. (MK) Pytasz całe moje 
życie. Kontynuuj. (CK) Tak z ciekawości, By być może uśmierzyć ten rodzaj lęku, u wielu 
ludzi, Czy może on być wykreowany, będąc ciągle na tej planecie że mogą iść i poczuć i 



doświadczyć i elewować i smakować tego rodzaju zmiany, bez potrzeby udania się w 
kosmos? Czy rozumiesz? (MK) Robisz to w swoim śnie. (CK) Wiem. (MK) Czy mnie 
słychać? (CK) Tak. Tak, słyszę cię, ale moje pytanie to... (MK) Więc, gdy udajesz się do.... 
(CK) Jeśli nie..... (MK) Możesz. Mam tutaj opóźnienie czasowe, mów... (CK) Tak... by 
usunąć strach że nie muszą iść lub żyć w kosmosie, ale ciągle są na tej planecie i będą mogli 
iść jak... jak idziesz na studia by się uczyć, rozwijać, wzrastać, rozumieć, by poczuć. I 
najpierw tworzymy takie warunki na tej planecie, zanim będziemy musieli lub zależnie od 
własnego wolnego wyboru by wyskoczyć i pójść dalej. Czy jest to możliwe? (MK) Wielu z 
nas może to zrobić i czasem to robimy i strach przed bycia w tym punkcie sprowadza nas z 
powrotem do wymiaru fizyczności. Dlatego śnimy. Sen jest połączeniem pomiędzy światem 
fizycznym i realną bez wymiarowością a kreacją lub pracą duszy. Zrobimy to, ale to 
ignorujemy i możemy zostać w tym wymiarze i możesz wydostać się na zewnątrz i stać się 
częścią. Spójrz na swoją fizyczność, jest tu, co masz zamiar zrobić z tym czymś tutaj? Jestem 
w stanie to robić gdy byłem jeszcze bardzo młody, mogę... siedzę na zewnątrz swojej 
fizyczności i mówię "co zrobię z tym kolesiem? Jest tutaj, wskoczyć spowrotem do niego?". 
Separacja pojawia się ze świadomości, że część twojej, tego co nazywamy Duszą Fizyczności 
która wciąga cię do tego. Gdy Duszy Fizyczności nie ma to nazywamy to punktem śmierci, 
stajemy się tym. Ale możesz to zrobić, wiele ludzi to robi. Wiele, wiele razy, jeśli staniesz się 
tego świadomy, siedzisz na zewnątrz, siedzisz z Duszami i widzisz własną fizyczność, i 
fizyczność ludzi wokoło ciebie i ciągle siedzisz Duszą. To bardzo łatwe do zrobienia, to 
powstaje z separacji, "nie chcę mieć z tym... ale połączyłem się mam zobowiązanie wobec 
niego, aby go doglądać, do punktu czegokolwiek, aż zdecyduje oddzielić się ode mnie, a nie 
ja od niego". Gdybyś stajesz się odseparowany, robisz to wielu proroków z przeszłości to 
zrobiło. Będzie przebywać na zewnątrz, "ta fizyczność jest zbyt kłopotliwa". Ja to robiłem od 
kiedy byłem bardzo młody siedziałem na zewnątrz fizyczności i nie byłem przywiązany do 
niej, ale tam była, ale zgodnie z prawem twoja Dusza nie może oddzielić się od fizyczności, 
to fizyczność musi odseparować siebie od Duszy. Gdy tam siedzisz to widzisz ją, że tam jest 
śpi, zwija się, porusza, ale nie ma to nic wspólnego ze mną. To pijawka, która zakotwiczyła 
mnie do siebie aż ona zdecyduje, mimo, że częściowo osiągnąłem i otrzymałem od niej. 
Separacja/oderwanie się od fizyczności jest bardzo łatwa gdy jesteś całkowicie 
odseparowany, wiedząc że to tylko luka przestrzenna. Gdy po raz pierwszy się to dzieje, to 
boisz się myślisz: czy to wszystko jest możliwe? Ale gdy nabierzesz doświadczenia i 
rozumiesz, jesteś częścią tego. Mogę wrócić do dzieciństwa, wczesnych czasów, gdy miałem 
6, 7, 8 lat mogłem to robić. Nie móc czegoś zrobić jest czymś, co jest dla mnie rzeczą 
nienaturalną nawet w tym wieku, widzę swoją fizyczność w łóżku lub gdziekolwiek, ale nie 
mam nic wsp.... ale muszę być w pobliżu jej, aby się upewnić że jest bezpieczna, cokolwiek. 
Dlatego jestem jak 24h na nogach po prostu tu, musisz sobie z tym poradzić. To bardzo 
proste, jeśli się stałeś, dlatego dużo ludzi mówi mi: Dlaczego przekazałeś tą technologię? 
Ponieważ nie mam żadnych przywiązań, to tylko wiedzą, która jest we mnie, którą muszę 
przekazać, i gdy inna fizyczność zadecyduje jako zarządzająca... przy wykorzystaniu tej 
instytucji, co nazywamy planetą Ziemia, wtedy to się poddaje i mogę iść. Wiele, wiele razy, 
to po prostu zbyt uciążliwe bycie tutaj, nie mam przywiązania, rzeczy się pojawiają i są tutaj, 
widzisz rzeczy jak się dzieją by istnieć. (RC) Cóż, wcześniej mieliśmy pytanie od Hasana na 
Q&A wcześniej, chciał zapytać, mówi: "Co z tym głosem, co mówi do nas co milisekundę 
próbując doprowadzić nas do elewacji? Tak jak powiedziałeś, że prorok otrzymuje objawienia 
poprzez bycie nasyconym tym plazmatycznym głosem, powiedzmy, to jest sposób 
komunikacji Kreatora, czy zbliża się do źródła przez czyszczenie, jak mówisz, jak brud na 
oknie i pozwalając, aby światło Słońca wchodziło, więc zapalasz więcej żarówek, które 
sprawią, że będziemy latać?" (MK) Widzisz, zrozumienie... Każdy z nas może nawiązać tę 
przemianę ze swojej skóry do wełny, odwracając ją środkiem na zewnątrz. Ale... Co chcesz 



zobaczyć, co chcesz osiągnąć, to jest bardzo różne od tego co już osiągnąłeś. (...) (RC) Jest 
druga część pytania: i co ma z tym wspólnego intencja, tak jak odnosiłeś się jednego dnia do 
historii swojego przyjaciela błogosławiącego Duszę, szczura i jego doświadczenia, 
eksperymenty, myślę że testy, aby uzyskać wyniki, które musiał osiągnąć. Więc myślę, że 
chciał pan coś powiedzieć o intencji. (MK) Widzisz stan... my decydujemy. My decydujemy 
o tym, jak nasze przeznaczenie zostaje ustawione, i my decydujemy, jak osiągamy 
przeznaczenie, w akceptacji z innymi Duszami. Kiedy, jak już powiedziałem, teraz może 
wielu z was, którzy wkraczają w wymiar technologii kosmicznej, w działaniu kontroli 
systemów poprzez własne Emocje i to co nazywamy Duszą Człowieka, ponieważ komputery 
działają za wolno, wtedy rozumiesz dużo z tego, czego nauczono. Jest to naturalna postępowa 
ewolucja Duszy, Dusza jest edukowana tak samo jak fizyczność. Jesteśmy wielkimi 
ignorantami tego, ponieważ zdecydowaliśmy się zostać ignorantami. (RC) Więc czy byłoby 
to słuszne stwierdzenie, że Dusza ma podobne gradacje zrozumienia, poziomów zrozumienia 
być może? (MK) To my decydujemy co otworzyć w fizyczności, Dusza ma to wszystko. 
Trudno to zrobić. Kiedy... tłumaczyłem to kilka dni temu komuś. Kiedy ty, kiedy osiągniesz 
punkt dojrzałości fizyczności okazuje się, że Dusza, którą nosisz, nie pasuje ponieważ Dusza 
nie dostała swojej aktualizacji, jak to mówią, nie ma jej, częściowo utknęła tam gdzie była i 
musi mieć więcej żeby dopasować się do fizyczności. I wiele osób przejdzie przez to, za 
pomocą tej technologii. Spektrum pól, które tworzysz dla różnych aplikacji (zastosowań), 
niektóre cię oświecą, dzięki niektórym dojrzejesz. To nie jest tak, że doszedłeś do mądrości, 
to pola, które otrzymałeś otworzyły następny poziom siły rozumienia Duszy Człowieka. Dla 
wielu z was, to nic nie znaczy, ale jeśli siedzisz tam gdzie ja siedzę, to rozumiesz dokładnie o 
czym mówię. Ty, mamy, tworzymy taki warunek, po prostu zobacz co zrobiliśmy dzisiaj, 
przedstawiliśmy kilka zdjęć i elewowaliśmy ich Duszę. Gdy kiedyś przechodziliśmy przez 
ulicę i widzieliśmy żebraka i wyciągaliśmy pieniądze z kieszeni i dajesz pieniądze do jego 
kieszeni, teraz widzimy, zepsucie światowych liderów, którzy... dajemu im... kiedyś 
dawaliśmy pieniądze, teraz dajemy z naszej Duszy, dajemy z istoty stworzenia, dla nich by 
stali się tak bogatymi jak my, aby zrozumieli co oznacza Pokój. Dlaczego elewujemy tych 
prezydentów i ich żony, oraz resztę, ponieważ dosięgnęliśmy od nas... Wielu z was chce być, 
ale jeśli nie osiągnąłeś tego punktu Pokoju, to nie możesz dać czegoś, co jest niższe i tego nie 
rozumieją. Ci z was, którzy staną się odseparowani i dadzą z Duszy, dosięgną tych 
prezydentów. Ponieważ wtedy otrzymują część tego, czego nie mają i wraz z tym elewacja 
Duszy tworzy elewację fizyczności. To bardzo, bardzo proste ekstremalnie proste. To nie 
oznacza dla ciebie, abyś był Bóg wie, prorokiem aby to zrozumieć. Jak powiedziałem w 
jednym z moich przemówień, i to obraziło człowieka religijnego. Powiedziałem, że prorocy z 
przeszłości byli tam dla swojej korzyści. Zmieniali rzeczy. Prorocy stali się właścicielami, 
tego co mogli mieć. A zrozumienie tego jest... Kiedy elewujecie swoją Duszę, poprzez 
zdolność elewowania fizyczności, Duszy Fizyczności, to jest część dziwnego rozwoju, ale 
kiedy przejdziesz przez to to zobaczysz, ponieważ Dusza Fizyczności osiągnęła dojrzałość, 
tak, że Dusza Człowieka nie otworzyła jeszcze tych drzwi do tego, aby pójść dalej w górę, to 
nie jest tak, że ona tego nie ma, ona to ma, po prostu musisz przejść na wyższy poziom. I 
sięgamy do tego, możemy dotrzeć do tego punktu, wszyscy możemy dotrzeć. i piorą ludziom 
mózgi, by myśleli i poprzez robienie tego i tego, oni coś osiągną, a potem idą na ten poziom i 
na tamten poziom, widzimy to w fanatyzmie w odniesieniu do niektórych religii. Planowanie 
niszczenia i morderstwa kogoś, ponieważ nie pasuje do ich sposobu myślenia czym jest Bóg. 
Wystarczy elewować ich Duszę i odejdą od tego. Koleś który owija się bombami i wysadza 
siebie aby iść do nieba, gdzie ten klucz został ustawiony? nazywamy to obroną, a teraz 
krzyżowcy w chrześcijaństwie, robili to samo, przeszli przez ten okres, okradali i rabowali. 
Widzisz, gdzie oni są, widzisz nową falę różnych nazw i rzeczy, stało się modne dla ludzi, 
którzy zaczęli rozumieć. I ty musisz zdać sobie sprawę, Dusza człowieka musi być świadoma 



fizyczności a fizyczność musi być świadoma, Duszy Człowieka, i każdy z was może 
elewować swoją Duszę, ale musicie zrozumieć, czy fizyczności pasuje, tak, że może unieść tą 
elewację? Ci, którzy są wokół mnie wiedzą, kiedy otrzymałem wiadomość, kiedy miałem 18 
lat 19, odmawiałem przyjęcia, stanowczo odmówiłem, ponieważ powiedziałem, że nie jestem 
wystarczająco dojrzały, nie mogę tego nieść nie będzie to zrobione poprawnie, (...) 
Przepraszam, możesz to zamknąć? (RC) Tak, już zrobiłem. (MK) Kiedy otrzymałem 
wiadomość po raz drugi, kiedy miałem dwadzieścia, trzydzieści, nie chciałem zaakceptować, 
ponieważ nie byłem dojrzały, nie mógłbym zrobić tego, co dzisiaj zrobiłem. I kiedy przyjąłem 
wiadomość, w moich wczesnych latach czterdziestych, było jasne, że udźwignę, i dlatego 
mogę nieść to co robię. Wiedza fizyczności pasuje do Duszy, i siła Duszy niesie ją. Młodzi 
prorocy robią błędy z braku doświadczenia. Wszyscy prorocy którzy akceptują co nazywamy, 
'wiadomością do przekazania', zawsze wychodzi to z dojrzałości wieku, że rozumieją jak 
sobie z tym poradzić. Myślę, że ona robi zakupy aby iść na grób. To jest to, do czego każdy z 
nas może dojść w dojrzałości totalności samego siebie. Chrystus był za młody nie mógł 
zrozumieć, jak sobie z tym poradzić, więc dał się ponieść czasowi. Spójrz na życie Bahá'u'lláh 
zaakceptował i utworzył dla tego strukturę, dzięki doświadczeniu, które miał. Kiedy 
popatrzymy na życie podobne do Buddy lub innych, nadeszli z powodu dojrzałości czasu. 
wtedy stajesz się odseparowany od fizyczności. Po prostu otwieramy Duszę na wyższy 
poziom tej samej Duszy, ale w tym gdy ktoś nie otrzymał dojrzałości Duszy, tylko dlatego, że 
ich nie widzisz, nie oznacza to, że wyższe poziomy nie istnieją, współistnieją wraz z nią, 
podobnie jak wtedy, gdy narysujesz krąg Plazmy, tam wciąż, ta wewnętrzna silniejsza, wciąż 
istnieje i mają swoje życie, więc twoja Dusza na wysokim poziomie wciąż komunikuje się z 
Duszami wyższych, ale nie jesteś tego świadomy, nie masz dostępu, dlatego bo tego nie 
widzisz, nie jesteś wystarczająco dojrzały, aby być. Jak wtedy, gdy dziecko wchodzi do 
pokoju gdy dorośli siedzą i rozmawiają o czymś, nic nie rozumie, ale i tak tak robi, gra na 
swoim komputerem, bo nie wie o czym rozmawiają, polityka, ekonomia nie ma dla niego 
żadnego znaczenia, dla niego polityka jest nieważna, liczy się tylko ten mały gadżet którym 
się bawi. I tak samo jest z Duszą Człowieka. Człowiek to jest to małe grające dziecko, co nie 
oznacza że dorośli nie siedzą tam i inni starsi nie siedzą tam i nie robią tego co już robili i 
rozwijają tak, że na koniec tworzy to ekonomię dla tego gościa by grał w swoją grę. Dusza 
Człowieka jest tym małym dzieckiem. Reszta działania Duszy Wszechświata, toczy się dalej, 
wewnątrz struktury Duszy. Jakieś inne pytanie? Czy już zamykamy? Już blisko trzy i pół 
godziny. (RC) Myślę, że czas jest odpowiedni Panie Keshe. Dziękuję, bardzo dziękuję. (MK) 
Możemy będziemy mieć cudowną wiadomość dla ciebie w przyszłym tygodniu. (RC) 
Wspaniała wiadomość (MK) ... 1 listopada, Następny tydzień to 1 listopada i zobaczymy, 
może to będzie początek nowego cyklu dla wielu z nas. I nie zapomnijcie, proszę elewujcie 
Duszę tych przywódców światowych. Jeden potrzebuje być elewowany, jeden musi elewować 
innych, i to jest bardzo dziwna pozycja, w której znalazł się człowiek. Elewujemy Duszę 
prezydenta Xi z Chin, ponieważ on musi mieć do czynienia z grupką, co nazywam, 
niesfornych dziećmi, i my modlimy się za Duszę prezydenta USA, niehonorowe dziecko, aby 
zrozumiało balans Duszy. Jeden musi mieć wsparcie, by poradzić sobie z dzieckiem, aby było 
zbalansowane. Dziękuję bardzo za dzisiaj i mam nadzieję, będziemy mieć piękną wiadomość 
dla ciebie następnym razem, zobaczymy, jeśli się uda to wam pokażemy, dziękuję bardzo. 
(RC) OK bardzo dobrze Panie Keshe, dziękuje po raz kolejny... Koniec tłumaczenia. Zespół 
tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


