
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
1h02m43s. (RC) Bardzo dobrze Klaus, jest pytanie od Josepha, co dokładnie oznaczało to o 
Plazmie w nano warstwach? Co oznacza Plazma w nano warstwach myślę, że to było 
wspomniane. (MK) Plazma w świecie dzisiejszej nauki, nazywacie to nadprzewodnikami. 
Nigdy nie potrafiliśmy wyprodukować nadprzewodników w temperaturze pokojowej, nano 
warstwy, które my produkujemy, ponieważ jest to ten sam materiał, w pozycjonowaniu luki 
przestrzennej, co oznacza elektrony, jeśli mogę narysować tutaj, jeśli mogę notować, nie 
wiem czy mogę to zrobić. Masz lukę przestrzenną. Potem przestanę dzielić ekran. Co masz 
jest, czy widać kiedy piszę? (KP) Tak. (RC) Tak. (MK) Co się dzieje w materialnym stanie na 
tą chwilę, jeśli masz miedziany przewód, pracujesz na wibracji elektronów w atomowej 
strukturze. W nowej technologii, którą opracowaliśmy w bardzo prosty sposób, kiedy nano 
powlekamy, teraz mamy takie ustawienie. Gdzie przedtem, struktura atomowa była bardziej 
ściśnięta. Więc, tak jak mówiliśmy wiele razy, to jest numer 1, to jest numer 2 i reszta ich, i 
co się dzieje, co masz luki przestrzenne, pokazywaliśmy to na magnesach. Więc co się dzieje? 
Kiedy masz nano warstwy. W dzisiejszym prądzie elektrycznym, przepływ jest w ten sposób, 
i wtedy musi napotykać na opór atomowej struktury wszystkich tych elektronów. W nano 
warstwach, gdzie jest luka przestrzenna, jest całkowicie inaczej. Teraz prąd przepływa płynąc 
na wskroś bez oporu materii. Więc to jest właściwość Plazmy. Prąd elektryczny jest 
elektrycznym poziomem, nie wykonuje czegoś takiego. Ale teraz, ten jeden jest 
przewodnikiem, a to jest nadprzewodnik. To jest pierwszy raz, gdy udało się nam 
wyprodukować nadprzewodniki w temperaturze pokojowej. I ma olbrzymie zastosowanie, 
więc to bardzo podobne gdy masz dwie linie, możesz transmitować/przekazywać AC w tym, i 
transmitować przepływ Plazmy w tym. W tym masz ciągłą sinusoidę, w tym masz wariację, 
ale w kierunku Plazmy. To jest wprowadzenie... Świat elektroniki świat stanu materii, nie 
zdawał sobie sprawy ze skuteczności tego, ale to jest to co robi. Więc kiedy mamy MagGrav 
system, który widzisz tutaj, podpinasz do ściany i podłączasz do narzędzia. Ta jednostka, 
czym jest lodówka, cokolwiek nie ma jednostki Plazmy w sobie, nie może mieć, jest w niej 
bardzo niewiele. Ale co się dzieje w twoim, jeśli spojrzysz, w twoim kablu, który podpiąłeś 
do ściany, masz pozytywny, negatywny, i to co nazywamy neutralną linią i fazę. Jednostka 
bierze napięcie z fazy (linia L, +) ale jest zwrot, grawitacyjny ciąg. To jest potężniejsze i to 
idzie tutaj, gdzie w tym samym czasie, po stronie prądu, masz tylko transfer pól, który idzie 
tutaj. To jest twoje AC, a twój przepływ Plazmy pochodzi z tego, z negatywnej strony, lub co 
nazywamy minus lub neutral. Ci z was, którzy rozumieją świat elektroniki, i świat 
transformatorów, to ma olbrzymie implikacje. Ponieważ tutaj pobierasz 1 W, a tutaj daje ci to 
4 W. Ale to jest konwersja Plazmy, co jest ważne w prądzie, to jest część zrozumienia o 
którym mówiliśmy lata wcześniej, ale to przeleciało ludziom nad uszami. Więc kiedy 
dochodzimy do przepływu mocy, wszyscy patrzą skąd energia pochodzi, Energia pochodzi z 
stąd. Jeśli używasz sytemu MagGrava, który jest poprawnie zbudowany, idziesz do budynku 
który ma 100 lat i ma miedziane przewody, to miedz nadal ma ten sam kolor. Ale jeśli użyłeś 
jednostki MagGrav w domu, kiedy weźmiesz przewód na wierzch, zobaczysz, że przewód jest 
ciemny, jest czarny. Ponieważ teraz wraz z przepływem napięcia w Plaźmie wytworzyłeś 
nano powłokę, ale w plazmatycznym warunku. I to dlatego, wielu z was, kiedy zrobiliście 
pierwszą oryginalną jednostkę MagGrava, lub ci z was którzy kupili jednostką MagGrava i 
wtedy mówicie "że to nie działa", ponieważ co się stało? Twój system po jakimś czasie 
widzisz redukcję może za 3, 6 miesięcy a blisko po roku widzisz większą redukcję. Co on 
właściwie zrobił? Jak zwykle używając przepływu napięcia poprzez AC. Ale ten warunek 
plazmatyczny tworzy warstwy nano, więc stopniowo bardziej i bardziej linie w domu są nano 
powlekane, niektóre z nich nie będziesz w stanie tego zobaczyć, chyba, że przetniesz miedź i 
zobaczysz, że jest delikatna różnica. Wtedy co się dzieje, te nano warstwy zaczynają 
gromadzić energię. A powodem dla którego, twój pobór mocy, rachunek za prąd się 



zmniejsza, ponieważ, teraz z powodu pulsowania tutaj, to jest, właściwie działa dokładnie tak 
jak żołądek i limfa. Pola są wchłaniane ze środowiska i karmią elektryczne jednostki mocy. 
Więc tutaj system widzi mniejsze zużycie z głównego poboru ponieważ teraz co potrzebujesz 
to karmienie z warunków atmosferycznych przez ściany, do przewodów. I to jest, z tego 
powodu ssania, w pewien sposób, jak działa twoje serce. Sposób w jaki limfa ssie energię z 
twojego żołądka. Banan nie przekracza ścianek, to energia przekracza ścianki i jest to ta sama 
zasada. Stan materii jest słabszy a nano warstwy gromadzą wystarczająco dużo energii że gdy 
próbują karmić tworzą przepływ. I wtedy gdy tworzą przepływ redukują zapotrzebowanie 
elektryczności. Nikt nie zrozumiał tego konceptu, i wszyscy pracowaliście i mówiliście 
system MagGrav, Wszyscy mówili, że "MagGrav nie działa", ja mówię: "Niech Bóg 
błogosławi ich Dusze", nie mają zrozumienia. Nawet jeśli zrozumiesz tego następny krok, 
możesz nano powlekać swoje przewody, nawet bez podłączania do jednostki MagGrav, 
poprzez umieszczenie jej w pobliżu możesz je powlekać nano. Ośrodki badawcze zrobiły to w 
ten sposób, ale tego nie zrozumiały odeszli do materii, ponieważ nie czują czegoś w swoich 
rękach. To dojrzałość zrozumienia którego tam nie ma. Więc to co musisz zrozumieć, wtedy 
gdy podłączasz te cewki, co właśnie zostało pokazane, podłączasz się do warunku Plazmy, w 
cewkach. Nie przez przepływający prąd, nie przez AC. To dlatego mogą połączyć bazy prosto 
do + i - lub cokolwiek. Ponieważ w warunku Plazmy musisz stworzyć słabszy punkt 
wyciągnięcia. To jest wielki problem na tą chwilę ze światem DC. Tesla rozumiał to ale nie 
mógł rozwiązać tego. Tesla rozumiał to w pełni, to był jego jeden z największych koszmarów 
którego nie mógł wyjaśnić. I to jak my umieramy od elektryczności. Edison, był bardzo 
sprytny, widział to, ale nie mógł zrozumieć jak, nie można dopasować je razem. To dlatego 
umieramy kiedy dotkniemy fazy prądu zmiennego. Jeśli moglibyśmy wyekstrahować 
wystarczająco dużo energii, z ciała człowieka, wtedy możesz podłączyć się do dowolnego 
prądu AC i dowolnego napięcia. I to jest jeden z dylematów nowych zasilaczy mocy, lub co 
nazywamy, ładowaniem baterii. To wyjaśniałem zespołom badaczy ale nie zrozumieli, może 
teraz kiedy wyjaśnię szerszemu światu, ci z was którzy rozumieją świat elektroniki i 
technologii Plazmy, będą mogli to rozwinąć, ponieważ już nadszedł czas. Próbowałem bardzo 
mocno uczyć tego w ośrodkach badawczych i oni tego nie widzą wracają do tego co mogą 
dotknąć, i są szczęśliwi z tym i uwsteczniają się w rozwoju z tego powodu. Wróć, to było 
takie piękne co zrobił Alekz, gdy po raz pierwszy pokazywał w Tranny a teraz jeśli 
zrozumiałeś i... nieczytelne Alekz pokazał to, pokazał wszystko. Ale dlatego, że tego nie 
widzicie ta fizyczna namacalności którą człowiek musi widzieć, zatrzymuje to by pójść do 
przodu. Nie ma nic złego w żadnym systemie MagGrav / każdy działa prawidłowo. Wszystkie 
z nich działają! Nie widzisz redukcji prądu na swoich licznikach bo nie zrozumiałeś 
ustawienia / układu. Nikt z was nie zrozumiał ustawienia, co mnie dziwi. Jeśli to zrozumiałeś 
ładowanie baterii, nawet w aucie Tesli nie powinno trwać więcej niż kilka sekund. Problem w 
ładowaniu baterii jest co możesz przepchnąć. Jeśli możesz to wyssać na zewnątrz, napełni się 
samo. Grawitacyjne pole w kierunku Plazmy w nano warstwach, jest tak potężne, że 
ładowanie Tesli, ładowanie jakiejkolwiek baterii nie powinno trwać dłużej niż kilka mili 
sekund. Problem, dlaczego nie możesz naładować baterii, wyjaśniałem to zespołom badaczy i 
jakoś nie zrozumieli może ktoś z was rozumie ze świata elektroniki, Zobaczycie o czym 
mówię. Widzisz jeśli chcesz napełnić zbiornik musisz popchnąć do środka i poddać ciśnieniu. 
Ale jeśli wytworzę tutaj ssanie, nie potrzebuje tego pchać, po prostu wpływa do środka. Ten 
sposób zajmie mi 10 min ponieważ muszę działać na ciśnieniu, coś musi wyjść. Ale jeśli 
stworzyłeś tą dziurę, wtedy możesz wytworzyć wyciągnięcie, to na co czekasz? Szybciej 
napełnisz zbiornik kiedy wytworzysz próżnię, niż wtedy kiedy próbujesz w niego pchać. I to 
jest tym czym jest, to jest to gdzie znajduje się problem. Pozwólcie, że wrócę to tych cewek, i 
mniej więcej cofniemy się w wiedzy. Jeśli wytworzysz duży zaciąg tutaj, do której się 
opróżnia możesz napełnić to szybciej. Jak duży zaciąg możesz tutaj stworzyć? To powinno 



być rozwiązane dawno temu ale jak mówiłem, ja nie uczę do momentu gdy nie jesteście na to 
gotowi, jakoś nikt nie przeskakuje tej bariery. Tworzenie tych cewek i czegokolwiek innego 
jest, potrzebuje kolejnego miejsca które zaciąga. Spójrz na żołądek, twój żołądek co się 
dzieje? Dlaczego energia pożywienia jaką masz przekracza ścianki? Posłuchaj całego śmiecia 
z dzisiejszego świata medycyny, czego nas uczą, jest to bardzo proste: masz żołądek i masz 
jelito, i zapomniałeś o prawie fizyki, Plazmy. Silniejszy karmi słabszego. Nie potrzebujesz 
przejścia banana, pole banana w żołądku, z powodu warunku, który jest stworzony, jest 
silniejsze od limfy, i co ono robi, ładuje limfę do limitu w limfie, jest nasycona. Jest to samo z 
twoimi płucami jak powiedzieliśmy, w płucach, żaden tlen nigdy nie przechodzi, ponieważ 
energia aminokwasu, który wdychasz wraz z powietrzem, jest silniejsza(energia) niż 
czerwonych komórek krwi. Co on robi przechodzi przez... I jeśli twoje serce robi 16, 18 
uderzeń serca, i robią to też twoje płuca, oddychają 10, 15, 20 razy na minutę, wtedy 
zrozumiesz jak daleko w świecie, jeśli chodzi o nano warstwy, są nami. Lecz w innym 
miejscu nie możemy tego zrozumieć. Jak szybko krew, dlaczego krew krąży tak szybko, 
ponieważ im szybciej wprowadza słabszego tym więcej energii może przejść. Dlaczego gdy 
jesteśmy młodzi my możemy robić więcej, dlaczego jak jesteśmy starzy to się zmienia? 
Ponieważ te płuca zapadają się, więc warstwy są grubsze. Może przejść mniej energii. 
Dlaczego mówią, że kiedy ćwiczysz pozostajesz zdrowy? Z powodu tej przemiany. I jest to 
samo tutaj, miedź jest słabsza w stanie materii. I wtedy kiedy robisz nano powlekanie i 
rozumiesz co robisz, wtedy silniejsze pola będące w nano warstwach, nadprzewodnikach, 
karmią słabszego i wtedy dostarczasz więcej i więcej. Dlatego niektórzy z was są wielkimi 
expertami w tym. Jednym z powodów dlaczego zamknąłem, pierwszą fabrykę KF w 
północnych Włoszech przenieśliśmy ją bo poszedłem do fabryki i płaciliśmy tysiące, tysiące 
euro za jedno z najbardziej najdroższych managerów jakich znaliśmy we Włoszech. 
Płaciliśmy im 50 tys euro na miesiąc. Za kierowanie firmą KF manufacturing. Poszedłem do 
fabryki i zobaczyłem stertę cewek, górę cewek na podłodze. I popatrzyłem na dyrektora. 
Powiedziałem: Czy ktokolwiek wie co tu się dzieje? Gość przeszedł z szefostwa z 
największego stalowego przemysłu we Włoszech. Osoba bardzo dobrze znana w świecie 
przemysłu stalowego, bardzo szanowana. I traktował cewki nano powlekane jak górę stali. 
Powiedziałem do niego: "Przepraszam wiecie co tutaj robicie?" Czy zrozumieliście jaka jest 
różnica między materią a stanem nano? "Przecież to tylko miedź." Powiedziałem: 
Powiedziałem "Zamykamy fabrykę". Dlatego mamy problem z cewkami. Ponieważ kiedy 
masz stal to ją układasz w sterty kiedy masz miedź układasz ją w sterty kiedy masz warstwy 
nano, nano warstwy są jak dzieci. Sposób w jaki je traktujesz, tak jak swoich ukochanych, z 
dotykiem, z opieką. Kiedy niszczysz warstwy, oczywiście nie masz gdzie magazynować nie 
ma jej. Ci z was, którzy używali palników do robienia nano warstw, tracicie czas, ponieważ 
nie zrozumieliście. Wkładacie do szybkowaru - nie zrozumieliście. Niszczycie warstwy w 
nano warstwach jakie stworzyliście. Jeśli nie masz nic jak możesz zmagazynować i 
zaciągnąć? Ci z was, którzy odnoszą sukcesy w nano powlekaniu, i robicie MagGravy i 
działają, jest to z powodu sposobu jaki tworzysz nano powlekanie. Luka przestrzenna to są 
kondensatory, i wtedy jak wydobędziesz z stąd, masz sukces. Jeśli ktokolwiek z was 
wytwarza, co nazywam, co ty nazywasz, jednostki MagGrav i umieścisz kondensator na 
końcu trzech warstw odniesiesz wielki sukces Jeśli umieścisz kondensator tutaj, to masz 
problem. Ponieważ potrzebujesz kondensatora by ciągle rozładowywał, wysysał, potrzebujesz 
kondensatora na końcu linii nie na początku linii. Ponieważ gdy wyssiesz wyciągasz więcej, 
gdy wyssiesz wyciągasz więcej. A kiedy wyciągasz idziesz do wyższego rzędu, wtedy co 
robisz wkładasz bardziej potężniejszy system do środka, do twoich przewodów, więc przez to 
odnosisz sukces ze swoim MagGravami. I czasami, powodem dla którego masz jednostkę 
MagGrav i one działają po jakimś czasie, bo co właściwie zrobiłeś jeśli zrozumiałeś jest, 
zrobiłeś MagGrava, zrobiłeś cewki, zrobiłeś nano powlekanie, i zniszczyłeś je. Więc nie ma 



luk przestrzennych, to dlaczego twój system działa, bo tworzy wystarczająco dużo Energi by 
repozycjonować to, i teraz masz swobodny przepływ. Kiedy masz swobodny przepływ, wtedy 
tworzysz silniejsze do słabszego i dlatego zaczynasz widzieć rezultaty. Widziałem to przy 
nano powlekaniu ogniem, czy przyglądałeś się czym ogniowe nano powlekanie jest? 
Ciśnienie jakie nakładasz na warstwy są tak miękkie(warstwy), mięciutkie jak skóra cebuli. I 
wtedy używasz gazu, ale palisz i palisz, przykładasz ciśnienie. Szybkowar niszczy, i wtedy 
"oooo nie działa, to nie to" "nie działa kochanie" a powodem dlaczego robisz nano sodą 
kaustyczną jest to ponieważ jest te wolne pozycjonowanie. I wtedy gdy niszczysz, co chcesz 
zrobić? Nie masz luki przestrzennej. To jest zrozumienie nauki, technologii plazmowej. Ktoś 
z was zrobi tak samo cewki i powie "to nie działa", oczywiście że nie działa. Bo jesteście tacy 
sami jak najbardziej znani dyrektorzy z przemysłu stalowego, po prostu układacie je na kupę i 
gdy je łączycie ze sobą dalej je niszczycie. to jest to co jest, to jest plazma. Potrzebujesz w 
AC, potrzebujesz miedzi. W przepływie Plazmy potrzebujesz nano warstwy, która jest 
nadprzewodnikiem. Jeśli zrozumiałeś, niektórzy z was którzy wykorzystują kompozytowe 
przewody kompozytowe materiały jako przewody, odnosicie wielki sukces. Bo kompozytowe 
przewody, one tworzą różne luki przestrzenne. Ponieważ to jest miedź, i jeśli masz inny 
materiał, luka przestrzenna jest znacznie większa. Więc masz materiały, które tworzą inne 
przestrzenie, i tworzysz kondensator lub przewodnik. Jeśli kupisz bardzo tani przewód 
miedziany, i zrobisz swój system, który ma więcej nieczystości w składzie będziesz miał 
większe sukcesy niż goście co mają 99,999 % miedzi. Z powodu tych luk przestrzennych co 
tworzysz. To dlatego ludzie co używają wszystkich miedzianych przewodów ze starych 
budynków gdy jakość nie była tak ważna i mają tak dobre rezultaty. Większość Poszukiwaczy 
Wiedzy nie zrozumiało podstawy, byłem ponad tym. To dlatego kiedy Alekz pokazał beadsy 
działały tak dobrze. Ponieważ stworzyłeś te luki przestrzenne w środku przewodu i co 
włożyłeś na to i jaką cewkę położyłeś na to. To luki przestrzenne naciskają do środka, które 
karmią następne. Różne materiały, są dokładnie jak kompozytowe materiały. Dlatego masz 
przewód cynkowy, i miedziany przewód w środku jak widzimy, działa i wtedy wkładasz 
różne rzeczy. Ponieważ ty patrzysz na przewód a ja patrzę nano przestrzenie jakie one tworzą. 
To tworzy nano luki przestrzenne w tym, ten tworzy luki przestrzenne w tym, więc silniejszy 
karmi i masz lepszy rezultat. Im większy jest twój przewód w sile, tytanu lub cokolwiek, do 
miedzi w środku, jest z powodu tych luk przestrzennych, które na to pozwalają na zasilanie. 
Ty patrzysz na przewód, ja patrze na plazmatyczny przepływ pól. Jak je nawiniesz? Czy jest z 
kierunkiem przepływu? Jeśli nawijasz, my właśnie nawijamy, pokrywamy dokoła górze 
papieru gdy wkładamy jakikolwiek GANS . Czy jest połączony w ten sposób, lub czy jest 
połączony w ten sposób. Czy pchasz ... nieczytelne? Kondensatory które przerabiasz na 
baterie muszą być przeciwnie do kolejnych, które nawijasz, nikt tak nie zrobił. Tylko coś 
zobaczymy i "małpa widzi, małpa robi" i to było ale to przeszliśmy. Teraz mogę cię uczyć 
więcej, bo przez to przeszliśmy to już jest starożytność. Bo teraz widzimy przepływ Plazmy 
bez żadnych silników. I nie rozumiem dlaczego, cofamy się zamiast iść do przodu. I to jest 
zasada. Ktokolwiek z was kto rozumie i pojął, działanie przewodnictwa Plazmy, potrzebujesz 
większego ssania, dużo słabszego, by być w stanie wydrenować baterię, taarrraaaaa. 
Tworzysz ładowanie baterii w jedną sekundę, zrobione, i sprzedawaj to do firmy Tesla. 
Potrzebują 3h-4h by się naładować, ponieważ nie mają zrozumienia konceptu. Potrzebujesz 
większego ssania by zaciągnąć, jak tworzysz większe ssanie? Ze słabszym materiałem? To 
wszystko co musi być zrobione, i nasz zespół jakoś nie rozumie i robią coś tal gadają i gadają 
i się poddają, ale to jest dobre pytanie, jest perfekcyjne. W systemie MagGrav, wkładasz 
swoje cewki tutaj, i wtedy dajesz swoje kondensatory tutaj. Dajesz kondensatorów tutaj, 
Armen dał kondensator. Tutaj dajesz miedź znajdź słabszy materiał tutaj, tak, że odciążenie 
może w to się dopasować, tworzysz olbrzymi przepływ. Dlaczego odnieśliśmy sukces w 
Afryce? Z systemami MagGrav, z jednostkami mocy? Ponieważ tam, wszystko co jest tanie 



jest wysyłane do Afryki, więc systemy działają. Musisz zrozumieć, w dzisiejszych czasach, 
sposób w jaki jest życie, i sposób w jaki jest ten materiał, mamy proste zrozumienie/ Mamy 
stan materii, i mamy stan Plazmy, idące razem równolegle. Jeśli wrócisz, do jakiś nauczań z 
przed kilku tygodni, wyjaśniałem o reaktorach kosmicznym w Chinach. Karmimy oba, 
Plazmę i AC razem na tej samej linii i oba działają. Ponieważ to są różne rzeczy, a ty to 
ignorujesz. Widzę, używacie różnych GANSów, różnych materiałów, nie ma to nic 
wspólnego z tym, po prostu zrozum co zrobiłeś, co zrobił Aleks. Aleks zrozumiał w prosty 
sposób, i jakoś nikt inny nie zrozumiał co zostało zrobione. Masz miedziany przewód, użyj 
odrobinę folii aluminiowej i co on robi? Dajesz cynkowy drut. Czy rozumiesz jaka jest 
różnica? Masz cynk, masz aluminium, czy ktoś ma liczby atomowe tych struktur? Przepływ 
tworzy to, to nie ma nic wspólnego z GANSami, które dajesz. Działa warstwa nano 
powlekana po prostu tworzysz te luki przestrzenne, żeby mogły mieć separację. Nadal 
działasz w świecie wymiaru tego, i wtedy jeśli zrozumiesz masz od większego do mniejszego. 
Właściwie przepływ w beatsach Aleksa jest w tą stronę, nie w tą, i ciągle dodajesz beatsy i 
beasty. Dlatego właśnie podłącza swojego Magrava, w sposób jaki to robi. Tworzy 
zapotrzebowanie na przyciąganie na grawitacyjnej linii. Zaciąga do środka, więc możesz 
produkować i prosisz o więcej, i wtedy w tym procesie karmisz system. Większość waszych 
systemów, które działają jednostki MagGrav, jest to z powodu nano warstw i przyciągania i 
mniej więcej, po jakimś krótkim czasie możesz po prostu wszystko wyrzucić tak długo jak 
długo możesz stworzyć mały puls, by stworzyć przepływ Plazmy, system pracuje doskonale, 
nie potrzebujesz. (Zużycia) prądu powinno być bardzo, bardzo mało ponieważ potrzebujesz... 
Generator sygnału tego nie robi potrzebujesz generatora sygnału z małym natężeniem. I 
wtedy, jest to puls jest jak serce, jeśli serce nie bije, nie ma przepływu krwi. A jeśli spojrzysz 
na 4 komory serca jest to tą samą rzeczą. Jedna z nich jest zawsze... dlaczego mamy 2 duże 
komory i 2 małe komory po przeciwnej stronie? Proporcja. Zawsze patrzyliśmy na 
mechaniczne działanie serca, ale teraz kiedy jesteśmy wyedukowani, musimy spojrzeć też na 
plazmatyczny warunek serca. I jak się ładuje? Skąd bierze się bicie? Bicie następuje, 
dosłownie jeśli masz, jeśli rozumiałeś proces całego stworzenia, masz 2 komory, tą komorę i 
tą. Połączenie jest na przeciwko, jest ciągły przepływ proporcji. Nie ma różnicy między 
strukturą serca człowieka, a aminokwasami i formacją gwiazdy. I dlaczego serce ciągnie w 
jedną stronę i idzie na skos a nie idzie w ten sposób, jest to ta sama zasada. Jeśli spojrzysz, 
nawet kiedy przed chwilą o tym mówiliśmy, kładziesz reaktory tak i siadasz po środku, lub 
cokolwiek, położysz reaktory w inny sposób i siadasz, co robisz? Jesteś słabszym elementem 
łańcucha, ponieważ tutaj pola są silniejsze, przechodzą przez ciebie. Przepływają i jeśli 
potrafisz zrobić ten przepływ we właściwym kierunku, wtedy twój system działa. Zasada 
transmisji Plazmy nie jest zasadą materii. W warunkach materii zawsze idziesz w kierunku 
większego. W warunkach Plazmy zawsze ku słabszemu, a to jest o wiele prostsze, ponieważ 
zasysa, a tu musisz pchać. Tesla zrozumiał to, Tesla bawił się w pełni z tym, i jest 
niesamowite kiedy popatrzysz na niektóre z jego prac, nikt ich nie rozumie, był mistrzem 
przebrania i mówią Tesla był geniuszem, ponieważ on rozumiał, ale na ten czas nie mógł 
rozumieć nano warstw i nadprzewodnictwa. Gdyby Tesla był tutaj dzisiaj, świat byłby inny. 
To jest jedna rzecz, której nie mógł rozwiązać nie mógł zrozumieć tego, że sposób w jaki 
nawijał niektóre ze swoich systemów, tworzyły bardzo małe nano warstwy nadprzewodników 
w jego systemie. I bawił się z tym czasami. Większość jego transmisji jakie wykorzystywał, 
używał nano technologii, mimo że nie rozumiał i wielu ludzi robi je "ooo zrobiliśmy cewki 
Tesli i resztą tego." Tym jest właśnie transmisja Plazmy. To dlatego wszyscy mówią: 
"Dlaczego podłączam lodówkę do systemu MagGrav?" Potrzebujemy tej lodówki by 
wytworzyć puls w nano warstwach, tak, że mogą karmić spowrotem bardziej swobodnie. 
Różnica między 1 a 4, jest w rzeczywistości, jeśli to rozumiesz, jest to różnica pomiędzy 
przepływem w stanie materii, a przepływem w stanie Plazmy, Przepływ w stanie Plazmy ma 



mniej tarcia więc płynie szybciej, ma więcej mocy. Ale wtedy musisz się nauczyć jak 
podłączyć się do tego, by móc jej użyć. Na tą chwilę, spędziłem całe lato z grupą badaczy 
próbując nauczyć ale nie zaklikneli, ponieważ zawsze musi się odnosić do stanu materii. 
Dlaczego większość z was, kiedy wy robicie system, system MagGrav tworzycie 
transformatory dla rządu. Ponieważ wasze systemy MagGrav są tak potężne, że ssanie w 
transformatorze w cieczy jest tak słabe, że po prostu je zasysa. Każdy z was, mówiłem o tym, 
rozmawiałem z ludźmi w Australii, a oni tego nie zrozumieli, więc wysyłają kogoś do 
transformatorów, dlaczego transformatory wybuchają? Ponieważ jest wielkie ssanie. I teraz 
masz do czynienia, z liniami które są nano powlekane, "bdąk". Kto sprzedaje baterie? mówią 
ci: "Twój licznik nie działa, nie masz oszczędności." Powiedz im: "Chciałbym zobaczyć 
licznik na transformatorze na stacji mocy." Biorą 1 kilo Watt przy użyciu waszego systemu 
MagGrav, sprzedają 3 kilo Watty, oni widzą korzyści a nie ty, ponieważ zapadnia siedzi tam. 
Jeśli możesz wyprodukować ssanie w punkcie twojego licznika, ty bierzesz elektryczność, nie 
oni? Świat elektryczności uwielbia studentów KF, i Poszukiwaczy Wiedzy którzy robią 
MagGravy, one dostarczają darmową energię a ty płacisz rachunek. Nie zrozumiałeś zasady, 
ale to jest przestarzałe. To jest absolutnie przestarzałe. Ponieważ, jeśli spojrzysz, na to co 
nazywamy inteligentnymi licznikami, są one połączone z powrotem do Lini transformatora. 
Więc bez przerwy.... stałeś się generatorem elektryczności, a nawet o tym nie wiesz. Dają ci 1 
kilo Watt, dajesz im 4 kilo Watty z powrotem, ale oni mają to zassane w transformatorze, 
które to przekształca i oni ja sprzedają. Oni chcieliby żeby w jednej wiosce wszyscy mieli 
system MagGrav podłączony w domu, ty skarbie płacisz swoje rachunki za prąd firmy 
energetyczne czerpią z wioski z sąsiedztwa, 3 wioski. Zasady w technologii Plazmowej nie 
zostały zrozumiane. Zawsze patrzysz na stan materii. I to jest problem, nawet w tych 
systemach widzę... niedawno... Gdy byłem z jednym z Poszukiwaczy Wiedzy powiedział: 
"Mam złego nauczyciela, niczego mnie nie uczy." Ale mam złych studentów, którzy nie 
zrozumieli co robią. Problemem jest, to jest to co mamy, rozmawiamy z rządami, aby 
rozpocząć nauczanie technologii Plazmy, nowej wiedzy o fizyce w podstawówce. Tak, że gdy 
idą na uniwersytet, nie muszą się przestawić, ponieważ zaakceptowali fałsz i tego się trzymają 
To co zaakceptowali w stanie materii, tego się trzymają, teraz aby to zmienić jest to 
niemożliwe. Więc to jest problem, powiedziałem do jednego Afrykanina, rozmawiając o tych 
rzeczach, czy wiesz dlaczego w Afryce ludzie mają dwie religie? Zaakceptowali 
chrześcijaństwo, ale wciąż mają w lokalnej wiosce wierzenia przodków do Boga. Ponieważ 
Chrystus jest nienamacalny, jest jak nadprzewodnik, ale cała tradycyjna religijna jest w ciele, 
jest bananem, jest posągiem którego mogą dotknąć, a kiedy mogą dotknąć to w niego wierzą. 
Tak samo jest z naszymi Poszukiwaczami Wiedzy. I to musi pójść dalej, miejmy nadzieje że 
przejdzie, ktoś w końcu zrozumie, ale to jest problem jaki mamy. To dlatego systemy 
MagGrav miały problem. Problem nie był w systemie MagGrav, to ty nie zrozumiałeś co 
robisz. Masz generator, który jest 3 razy bardziej potężniejszy niż co jest, co nazywamy, 
czynnikiem jedności, a w tym systemie MagGrav jest 3 do 1. 4 do 1, masz 3 nadwyżki ale 
nikt z was tego nie używa. I im więcej rzeczy podłączysz w domu, tym więcej wysyłasz, do, 
tego co nazywamy transformatorami i stacji mocy i kasują za to. To stało się dużym puzzlem 
dla firm energetycznych, gdzie zwolennicy KF używają systemów MagGrav, bo nie wiedzą 
skąd przychodzi Energa, ale mają z tego profit. Jeśli ja byłbym na panelu tych firm, 
wybrałbym 10 domów, w jednej dzielnicy i dałbym im system MagGrav za darmo, "Proszę 
podłącz go, płacisz nam a my zbieramy pieniądze za darmo." Tylko wróć do nauczań z Trani. 
Podłączyliśmy tam licznik, widzisz jak jeden licznik dochodzi do 1, a drugi idzie... ale co się 
dzieje z tym 4 razy więcej, nie wiesz jak podłączyć się do rzeki (przepływu), to twój problem. 
I spędziłem wiele czasu z badaczami, by nauczyć ich tego ale nie rozumieją, więc staje się to 
wielkim dylematem. Może teraz niektórzy z was mogą to zrozumieć, i rozwiną to, przyniosą i 
pokażą. W jednym z ośrodków badawczych, zamiast iść do przodu to się cofają, ponieważ 



teraz gdy robią cewki i mogą coś zobaczyć, co fizycznie zrobili. Powinniśmy nie mieć 
żadnych cewek, nic na tym etapie w ośrodkach badawczych. A mamy ośrodki badawcze, 
który są na poziomie kosmicznym, są napakowane, dzisiaj spowrotem zaczęły się ponownie 
poruszać, po raz pierwszy. Ponieważ produkują tak dużo Energi, że wysadzają transformatory 
w całym centrum (badawczym), i panikują "Jak?" Ponieważ, jeśli przekształciliby tą energię 
do systemu lotu, to lot nie stanowi problemu. Wycieka im i wtedy panikują z powodu setek 
tysięcy szkód. Nasi Poszukiwacze Wiedzy nie zrozumieli różnicy między transferem energii 
w stanie materii, a w stanie Plazmy. W stanie materii, pchasz, musisz przezwyciężyć, w stanie 
Plazmy musisz zassać, przejście już jest otwarte. Kiedy zasysasz coś, już oczyściłeś drogę z 
przodu, dlatego możesz to zassać, opór jest mniejszy. Próbujesz napełnić zbiornik, poprzez 
podanie wody pod ciśnieniem, próbujesz napełnić zbiornik z otwartym otworem i po prostu 
zasysasz powietrze z niego i "syyyk", wchodzi do środka. Lecz wciąż mamy sytuację taką jak 
tu. Nikt z was nie zrozumiał. Stałem z Aleksem w Trani i powiedziałem "o mój Boże kiedy 
oni zrozumieją". Ładowanie baterii, powinno być tak łatwe jak ABC. To dlatego masz, jeśli 
ładujesz baterię, dlatego się nagrzewa, to jest problemem. Tesla jeśli.... samochody Tesli, jeśli 
nagrzeją się jeśli ładowanie baterii jest bardzo szybkie, nagrzewają się, spalają się, bo jest to 
oporność, musi przepchać/pchać, ale jeśli wytworzysz ssanie po drugiej stronie, że zassiesz do 
środka "brzummmm" Więc musisz stworzyć ssanie, a to ssanie jest kondensatorem, którego 
Energi możesz użyć, by karmić z powrotem do systemu. używasz tego co sam generujesz. A 
nasze zespoły badawcze są w strefie 'kuku' poddałem się po trzech miesiącach. I zamiast iść 
do przodu, odłożyli wszystko, wrócili do cewek tak jak widzieliśmy na demonstracji. Jak 
zawsze mówię, starzy Anglicy mówią: "Możesz przyprowadzić konia do wodopoju ale nie 
możesz sprawić by pił". Mogę was nauczyć wszystkiego, ale nie rozumiecie, jak mowie na 
wszystkich nauczaniach, idzie to zgodnie z inteligencją człowieka. Nie staliśmy się 
inteligentnymi lub nie zrozumieliśmy działania Plazmy. Kiedy nie rozumiesz, jak chcesz 
nawiązać kontakt ze swoją Duszą nadal jesteś zakręcony. To jest stagnacja. Mamy problem i 
ten problem musi być rozwiązany w jakiś sposób. Ty pchasz, ale jest łatwiej ciągać. 
Popychasz 100 kg, ciągnie cię 300 kg, myślisz, że co jest szybsze? I nie zrozumiałeś zasady. I 
twój system MagGrav działa. "Wszystko jest złe w nauczaniach Pana Keshe". "Wszystko jest 
źle z technologią KF." Ponieważ nie zrozumiałeś podstawowej różnicy pomiędzy Plazmą, 
nadprzewodnikami i materią. I cię to przytłacza, boisz się powiedzieć "pracuję z Fundacją 
Keshe" ponieważ coś jest nie tak, nie możesz zrobić generatora, a jest przed tobą. Trzy razy 
więcej. Najsilniejszą jednostka mocy jaką kiedykolwiek widziałeś, nikt z was nie może 
dostarczyć. A ci którzy potrafią, widzą moc, oni.... przepraszam za mój francuski, potrzebują 
pampersów, stają się kurczakami/tchórzami. Musisz zassać energię do swojego systemy i 
wtedy polecisz. System lotu siedzi tam. Jedna z najbardziej zaawansowanych jednostek 
Plazmy, spakowali ją, ponieważ wytworzył tak wiele energii, że nie wiedzieli co mają z nią 
zrobić i teraz stchórzyli. Musisz zrozumieć, proporcję Plazmy, ssanie, największym w wiedzy 
świata nauki, są warunek zasysania. Jeśli spojrzysz, na bardzo prosty system w bardzo prosty 
sposób, dlaczego jest przepływ Plazmy w Systemie Słonecznym.? Słońce jest tutaj. To nie 
tak, że pole Słońca się przesuwa, te które się ruszyły, te słabsze systemy plazmy są tutaj. 
Próbując karmić te, tworzą gwałtowny ruch. To to wytwarza ten ruch, nie to co wybucha na 
zewnątrz, I to musi być zrozumiałe. To jest miedziany drut, a to jest nadprzewodnik, jaki ty 
tworzysz. Dałem ci najbardziej wydajny system energetyczny, absorbujący energię na 
świecie. Brytyjski rząd w swoich ośrodkach badawczych analizował warstwy nano, że są 
99,999 jest to najbardziej doskonały czarny materiał, co ten czarny oznacza? Oznacza że 
absorbuje pełne spektrum energii. Jest koniec 2018 mam nadzieje, ktoś usłyszy mój płacz 
wiedzy i przesuniemy się w nowy wymiar w 2019. I to jest ta różnica miedzy Plazmą, a 
stanem materii i nasi Poszukiwacze Wiedzy, są szczęśliwi gdy mają coś w swoich rękach 
ponieważ nie mają zaufania do swojej wiedzy. Nie mogę wyjaśnić tego łatwiej. Słabszy karmi 



silniejszego. Warunek słabszego, ze względu na swoją pozycję by stać się karmionym przez 
silniejszego, tworzy warunki by potwierdzić swoje istnienie, i tworzy swój stan materii i tak 
właśnie otrzymujemy atomy i planety. Wracamy do nauczań jakie mamy, tym to właśnie jest 
Mam nadzieje, że zrozumiesz, i mam nadzieje, że pójdziemy do przodu, o dwa stulecia 
poprzez cofnięcie się o półtora stulecia. Klaus, czy chciałbyś pokazać inne produkty? Dalsze 
ciąg tłumaczenia od 1h51m58s. Wracamy do nauk z ostatnich kilku tygodni. Jak 
powiedzieliśmy, zrozumieliśmy tworzenie się materii. I zrozumieliśmy interakcję tworzenia 
się materii, jak doszło do kreacji życia. Później mówiliśmy o Duszy, która jest na przeciwnej 
drodze. Ale co musi być zrozumiane, w krokach w części wykładów z przeszłości co zostało 
zrobione. Jest jak Dusza Człowieka podłącza się sama do fizyczności człowieka. Co 
wyjaśniliśmy w naukach, musi być to zrobione w wymiarze wapnia. Ale co jest nie 
zrozumiane, lub musi być wyjaśnione dalej, ponieważ zespoły medyczne muszą pojąć to 
zrozumienie bardzo szybko: "Dlaczego Wapń?" Jak powiedziałem, jeśli spojrzysz na układ 
odpornościowy, ma w sobie wapń, patrzysz na strukturę każdej komórki człowieka, ma w 
sobie połączenie wapnia. A wtedy jeśli spojrzysz na całą fizyczność człowieka, masz wapń 
we wszystkich kościach, w zależności od koncentracji. Co musimy zrozumieć, jak to się 
dzieje, czym to jest, wtedy otworzy to wiele rzeczy w nauce o stworzeniu, dla wielu. 
Ponieważ, na tej planecie jesteśmy podłączeni do wapnia. A co w innych pozycjach? Jak to 
się dzieje, że tylko wapń znajduje się jako stan materii w ciele człowieka? Kiedy umrzesz, 
jedyną rzeczą jaką znajdą to kości. Przepraszam, wyrzuciło mnie, wracam ponownie, czy 
mnie słychać? (RC) Tak. (MK) Tak to dobrze mamy problem z internetem. Więc co się 
dzieje? Wracamy by zrozumieć. Oryginalne zrozumienie, co jest w makro jest i w mikro. Ale 
nawet to co mówiłem o nano warstwach, ta rzecz została przegapiona w zrozumieniu. 
Promienie Słońca, kiedy dochodzą by dosięgnąć planety Ziemia, w interakcji z polami, 
magnetycznymi polami Ziemi, przekształcają się. W interakcji z magnetycznymi polami 
Ziemi, przekształcają się poprzez bezwładność planety, w stan materii planety. Więc co się 
dzieje? Bezwładność planety, jej stan materii, dyktuje co my wchłaniamy, jako stan materii. 
Więc jest tak samo z ciałem człowieka. Kiedy Dusza Człowieka promieniuje w interakcji z 
siłami pól grawitacyjno magnetycznych ciała człowieka, które w całości bazuje na wapniu, 
wtedy samo w sobie tworzy stan materii w sobie, które jest wapniem. Ale musisz zrozumieć, 
kolejną zasadę w całej strukturze stworzenia. Masz fosfor, masz siarkę. I dlaczego cała 
struktura, co nazywasz DNA bazuje na fosforze? Przekształcenie tego. Więc jeśli rozumiesz 
tą zasadę, wtedy zrozumiesz czemu, w warunku atmosfery ziemskiej produkujemy wapń. A 
wtedy my właściwie przekształcamy dokładnie tak jak Ziemia to robi, wraz z 
przekształcaniem magnetycznych pól Słońca w różne stany materii, zgodnie z ich siłami. Ta 
sama rzecz dzieje się kiedy ciało człowieka przekształca energię w materię, ale w stanie 
wapnia. Więc jeśli to zrozumiałeś, to znaczy, że Dusza Człowieka ma fizyczny wymiar w 
bezwładności wapnia. Co to oznacza kiedy Dusza Człowieka jest tworzona. W pewnym 
punkcie, zanim stanie się stanem materii, ma filtr na poziomie siły wapnia. Ma bezwładność 
wapnia. A teraz z powodu tej struktury, wytwarza wapń, cokolwiek nadchodzi z tej granicy, a 
wtedy, jeśli na to spojrzysz, szczękę człowieka gdzie nie ma mózgu, i jest otwarta, wtedy jest 
tworzony kręgosłup. Wtedy jeśli spojrzysz na szczękę człowieka, tworzy żebra. Dlaczego 
mamy ręce? Ta sama zasada. Jeśli spojrzysz na kształt głowy człowieka, co oznacza, 
promieniowanie pól zgodnie z wapniem, to daje ci kształt człowieka. A siła pól jest tak duża, 
koncentracja ich, że tworzą kręgosłup. Jeśli spojrzysz na kręgosłup człowieka, z dyskami, jest 
bardzo podobne, do definicji RNA i DNA. Z tą różnicą że RNA idzie do centrum, a DNA, co 
jest fizycznością siedzi w lukach przestrzennych. Jedno jest aminokwasem, jedno fosforem, 
ale jeśli spojrzysz na poziom atomowej struktury fosforu, wapnia, potasu, siarki i zrozumiesz 
to, wtedy zrozumiesz jak kręgosłup jest kopią DNA człowieka. Helixa jej efekt kontrolowany 
jest przez żebra. Daje w prostym warunku. Więc nasza Dusza w warunkach atmosferycznych 



stanu materii tej planety, ma i dyktuje ograniczenia jako wapń. Kiedy pójdziemy na inną 
planetę, może to być inna rzecz, więc teraz kształt materii i nas w odniesieniu tego wymiaru, 
zmienia się. To nie oznacza, że kiedy nasza Dusza dosięgnie punktu i tego punktu, cynku i 
wapnia, i CO2 staje się stanem materii. Tutaj jest ta sama Dusza, materiał który jest tutaj w 
otoczeniu, może nie pozwolić na strukturę jak czaszka. To jest inny materiał. Ponownie, 
wraca z powrotem co właśnie powiedzieliśmy, parę sekund wcześniej odnośnie systemów. W 
zależności od tego jaka jest atmosfera wokół Duszy pozwala na przemieszczanie i tworzy 
warunku dla niego. Jeśli jest tak samo jak z Ziemią, w tych samych warunkach, wracasz do 
wapnia. Tworzysz kolejnego człowieka. Jeśli jest różny skład, możesz stworzyć innego 
człowieka ale z taką głową. Tak działa Dusza Człowieka. Silna i musi w ograniczeniu słońca 
dość do tego punktu. I ten punkt stanu materii, dyktuje bezwładność Duszy Człowieka 
zgodnie z jej środowiskiem. Kiedy zrozumiemy to, wtedy zrozumiemy strukturę kreacji w 
jakiejkolwiek części Wszechświata. I to jest to co jest istotne, by przejść do następnego kroku. 
Przejść do wymiaru rzeczywistości transferu pól, a nie w rzeczywistości transferu materii. 
Tak samo jak Słońce w pewnym punkcie ma powierzchnię, ponieważ w tym punkcie, tworzy, 
nie materię siebie, ale Plazmę materii siebie, i nie ma tej namacalności. Ale Ziemia w 
przeciwieństwie to robi. Wtedy masz powierzchnię, stan stały materii, ponieważ nosi 
bezwładność powierzchni Słońca, nosi bezwładność Plazmy, tutaj to bezwładność materii. I 
jeśli rozumiesz różnicę pomiędzy pozycjonowaniem bezwładności Ziemi i plazmatyczności 
Słońca, wtedy zrozumiesz dlaczego masz czaszkę i miękką skórę. Jedno jest dosłownie 
materialnym warunkiem Plazmy, a jedno jest plazmatycznym warunkiem materii. Bardzo 
proste. Wtedy proces tworzenia Wszechświata jest zrozumiany, troszeczkę bardziej. To 
dlatego jest istotne dla nas wszystkich by przejść do następnego kroku, to jest ta sama rzecz 
jeśli rozumiesz tworzenie się Duszy, i co dyktuje i w którym punkcie, że Dusza tworzy 
warunki struktury pól Plazmy wapnia, i wtedy to daje mu fizyczność kości człowieka by 
popchnąć z powrotem skąd zostały stworzone, wracają i są pchnięte do środka, wtedy, bardzo 
prosto, zrozumiałeś jak stworzyć swój statek kosmiczny w różnych wymiarach. Nie ma 
różnicy. To potrzebuje dojrzałości zrozumienia. Jeśli na to spojrzysz twoje ciało, fizyczne 
ciało, jest właściwie, czym jest w rzeczywistości bezwładnością masy powierzchni twojej 
Duszy. Bo dlatego właśnie Dusza i mózg człowieka jest połączony ze skórą człowieka, jest to 
ta sama rzecz, tam ją redukuje i układa, Tutaj redukujesz a tutaj układasz, tu nazywasz to 
mózgiem tutaj masz skórę. I wtedy jeśli potrafisz, stworzyć trzon tego ponieważ tutaj nie 
może pójść nigdzie i tworzysz kręgosłup, tworzysz bezwładność wewnątrz struktury. To 
dlatego jesteśmy pionowymi, jeśli to zamkniesz i możemy to ukierunkować możemy stać się 
wyżsi, bardzo różni prawdopodobne. Musimy zrozumieć, totalną zasadę stworzenia. Wtedy 
jeśli to zrozumiałeś, jest bardzo proste, odpalasz swoje rdzenie, tworzysz warunki dla nich 
tutaj tworzysz wodór, tutaj tworzysz miedź, tutaj tworzysz złoto. Jeśli, na wiele sposobów 
zrozumiałeś przestrzeń masz system, który promieniuje. Kładziesz kolejny system, który 
blokuje. Lecz w tym samym czasie, będący słabszym który ciągnie. W interakcji tworzy twój 
stan materii. Jeśli to co widziałeś z systemem Klausa, jeśli zrozumiałeś co jest zrobione, gdy 
wyjaśniliśmy przepływ pól, jeśli możesz poprawnie kontrolować przepływ, możesz 
produkować materię. To nie tylko system, który tworzy pola. Ale w sile nie, tego co nazywasz 
przepływ napięcia na cewkach, teraz możesz dyktować jaką materię chcesz wyprodukować. 
Nakładasz wysoki prąd, dajesz mały prąd, różne kombinację, i dajesz filtr pod spodem, i 
zobaczysz co zbierzesz, to jest maszyna do złota. To nie jest tylko system, który tworzymy 
dla systemu zdrowia. Fundamentalnie co robisz, gdy wprowadzisz do nich trzeci system, 
tworzysz warunek, tego co jest w trzecim systemie. Przepływ wprowadzasz bezwładność, i 
zbierasz. Jeśli jest w warunku plazmatycznym, zbierasz masz granicę statku kosmicznego. 
Masz skórę człowieka. Systemy które pokazał Klaus, jeśli rozumiesz, są wszystkim czego 
chcesz. To jest co do czego dążymy. Następny krok, dla ciebie by przejść dalej, cała wiedza 



jest na stole. Chcesz kontynuować z wykorzystaniem warunków plazmatycznych, możesz. 
Chcesz stworzyć warunek materii, musisz wprowadzić bezwładność ponieważ grawitacja 
Ziemi i Słońca wciąż są takie same. Ktoś musi dyktować tutaj, ja chcę to, i wtedy zaświeci i 
będzie deszcz złota. Spójrz na, co pokazał nam Peter 2 lata temu. To było, mógł 
wyprodukować, teraz rozumiesz. Ty dajesz dwa warunki Plazmy, w swoim dynamicznym 
systemie, i kładziesz materialny stan tutaj, zbierasz to co potrzebujesz. Nikt tego nie zrobił. 
Ponieważ nawet nie ufamy w to po czym chodzimy czyli planecie Ziemia, która jest 
stworzona przez ten sam proces. Nawet nasza skóra, ciało jest tworzone przez ten sam system. 
Jeśli na to popatrzysz, płuca są ruchomymi zbiornikami używającymi powietrza i dlatego ... 
nieczytelne. Nie zrozumieliśmy, z wszystkimi wykładami różnicy i zrozumienia zasady 
kreacji. Powiedziano mi, nie mów ludziom "nie rozumiesz" to obraza. wszyscy zrozumieliście 
ale nie pojęliście wiedzy. Widzisz ja definiuję tą samą rzecz, jeden system jest ludzkim 
ciałem, jeden system jest Ziemią, jeden system jest statkiem kosmicznym ale wy nie 
słuchacie. Daj mi kwiatka, czy chciałbyś ciastko, chleb, nieczytelne Ten sam kwiatek, ten 
same magnetyczne pola. Siła pól, interakcja pól, pozycja pól da ci różne rzeczy. To jest czym, 
miejmy nadzieje, w 2018 zamkniemy księgę, i wielu z was zostanie wyedukowanych w 2019. 
To bardzo proste, to jest może czasami potrzebujemy tych pytań by były zadawane i możemy 
ustawiać rzeczy w porządku. Nie ma różnicy. Dlaczego masz fizyczne ciało i dlaczego mamy 
różne kształty, wielkości, kolory w różnych częściach świata? Czy jest to interakcja Duszy 
Człowieka z jej środowiskiem. Niski, wysoki, biały, brązowy, żółty, cokolwiek. To jest 
właśnie jak Dusza w interakcji z trzema warstwami, które tworzą namacalność, fizyczności, i 
manifestuje się sama. Teraz jesteś biały w tej części świata, brązowy w innej części. Ale 
kiedy idziemy w kosmos, te warunki się zmieniają. Dlaczego nie pozwolić trzem warstwom 
skóry, produkować poziom wapnia? Może się przesunąć w poziom plutonu. Staje się 
całkowicie inną rzeczą. To jest część nauczania, którą musimy zrozumieć. Bo do momentu 
kiedy nie zrozumiemy nie przejmiemy dowodzenia nad Duszą. W wymiarze fizyczności. 
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze 
napisy 2h20m18s. Jaki jest następny krok? W nas próbując uciec i podczas snu udać się do 
Duszy. Bo to zrozumieliście i tego was uczę. Bo wiecie, że w ten sposób coś się dzieje. Ale 
dlaczego masz pamięć swoich snów? Jak to się dzieje, że część twojego mózgu może nagrać 
ruch Duszy, fizyczności Duszy, tej Emocji, która przeszła przez zobaczenie Duszy matki, lub 
ojca. Jak to się dzieje, że możemy sobie wyobrazić zapach kwiatka, piękno jego ciała, które 
dotykamy i nie musimy go mieć? Dlaczego niektórzy z nas skończyli z parkinsonem? Dzięki 
tej wyobraźni. Więc wiemy, mamy dostęp do niej, tylko musimy połączyć by potwierdzić 
swoje własną egzystencję. Tak na prawdę musimy potwierdzić działanie i zrozumienie 
działania Duszy Człowieka. To nie tylko, Dusza jest tam, jest tam też Słońce. Jak to jest, że 
przeszliśmy i kiedy przechodzimy analizujemy wszystkie struktury czegoś, co jest na 
powierzchni Słońca? Jak temperatura była w środku, hel, wodór, to jest tym, może być 
tamtym. Teraz musimy zrozumieć strukturę Duszy Człowieka wewnątrz Duszy. Wtedy 
widzimy jej światła jako Słońce. Nieważne co wytworzy, Jowisza, Saturna, człowieka 
czarnego, białego niebieskie oczy, cokolwiek. My do teraz mówiliśmy o Duszy Człowieka. 
Tam jest Dusza. Teraz, kiedy rozumiemy jak dosięgnąć Duszy Człowieka, musicie zrozumieć 
jej działanie. Dusza Człowieka jest Słońcem i promieniuje. Teraz musimy przejść do 
zrozumienia wewnętrznej struktury Duszy Człowieka, która jest tym samym, co widzimy w 
makro i w mikro. Nie ma różnicy między Duszą Człowieka i Słońcem. Świeci, oświetla, 
kiedy tworzy namacalność mamy planety i kiedy tworzy namacalność, mamy ciało człowieka. 
Kiedy tworzy namacalność mamy statek kosmiczny. Teraz co jest w strukturze tej Duszy? To 
jest gdzie nowa wiedza się zaczyna. Z czego jest zrobiona moja Dusza? I jak mogę ją 
kontrolować, by promieniowała, jak mogę to opanować by świeciła? Wróć do części moich 
wykładów, zawsze mówiłem: "Członkowie Rady Uniwersalnej i Rady Ziemi będą 



rozpoznawani przez Duszę." Ponieważ to są ci którzy wejdą do wewnętrznej struktury 
zrozumienia Duszy. Działania Duszy, ponieważ nie ma języka, to wszystko jedność, i wtedy 
przez to będą świecić. To jest gdzie, sprowadza nas większość wykładów z ostatnich 6 m-cy, 
8 m-cy gdy zaczęliśmy mówić o Duszy, O strukturze Duszy Człowieka. I wtedy jesteśmy 
jeden krok bliżej by zrozumieć strukturę Kreatora. Słońca. Jeśli pomyślisz o tym, zrozumiesz, 
sposób w fizyce daliśmy różne nazwy do tych samych rzeczy, w świecie stworzenia, daliśmy 
różne nazwy, tym samym rzeczom. Kreator, Słońce, Dusza Człowieka. W różnych siłach, w 
mikro i w makro. Nie ma różnicy w działaniu. Jeśli dążymy do zrozumienia struktury Słońca, 
kiedy ją zrozumiemy, to zrozumiemy strukturę Duszy Człowieka. I w tym samym procesie, 
zrozumiemy strukturę Duszy Kreatora. I w jakiej sile manifestuje się w wymiarze fizyczności, 
na poziomie siły bezwładności jego środowiska. Teraz jak, w jaki sposób strukturyzujemy 
Duszę? Lub czy to jest ustrukturyzowana dla nas, lub czy możemy ją zmienić? Lub 
przynajmniej zrozumiemy jej działanie w mikro, i makro, abyśmy mogli stać komediantami. 
Bez względu na warunki środowiska jak chcemy się zamanifestować. Wyszliśmy ze stanu 
materii do nano, do plazmy, teraz tak jak mówiłem jako fizyk jądrowy, wchodzimy do 
wewnątrz Plazmy. Widzicie pola, widzicie (nieczytelne). Teraz od teraz musimy zrozumieć 
działanie naszej Duszy. Jak to się dzieje, że niektóre z tych pól tworzy Emocję zrozumienia? 
Jak to się dzieje, że niektóre z tych pól tworzą warunki wizji, i w tym procesie jeśli to 
zrozumiałeś, co one robią? To bardzo proste. To jest Dusza Człowieka, a to jest mózg 
człowieka. A pole z stąd do tąd, tworzą miejsce wizji, i wtedy, w odniesieniu do tego, i w 
odniesieniu do siebie, tworzą oko człowieka. Ponieważ teraz, jak one mogą widzieć, to może 
być widoczne. Każde z nich, w stanie materii Plazmy samego siebie do warunku materii 
swojego pola w środowisku. Bahhalla, błogosławić jego imię zrozumiał to i Chrystus. Ale nie 
mogli tego wytłumaczyć. Tesla był blisko tego, ale nigdy nie zrozumiał teologii kreacji. Może 
człowiek po raz pierwszy zrozumie. Musimy zrozumieć strukturę naszej Duszy, Słońca, 
Duszy Kreatora. Nie ma różnicy, wszystkie świecą tak samo. W zależności od sposobu jak 
staliśmy się gwiazdą, Słońcem, i z tego stworzyliśmy planetę i z magnetycznych pól 
stworzenia stworzyliśmy fizyczność człowieka, i w tej pozycji w kierunku Duszy Człowieka 
stworzyliśmy wymiar fizyczności namacalności i mamy oko. Mamy fizyczność mózgu, 
mamy fizyczność Duszy Człowieka, mamy fizyczność Słońca, mamy fizyczność Kreatora. 
Nie ma różnicy, tylko zależność. Gdzie mamy wymiar namacalności w sile pól magnetyczno 
grawitacyjnych. Co oznacza, gdzie grawitacyjne pola, magnetyczne pola się równoważą. Nie 
ma ruchu. Tu jest punkt, i w tej sile co nazywamy, namacalność. Jeśli na to spojrzysz, bardzo 
podobnie, yin i yang, punkt tutaj jest punktem manifestacji stanu materii. W zależności jak 
oddziałujesz, zależy co stworzysz. W pewien sposób, jeśli na to spojrzysz, w bardzo 
przejrzysty sposób, i umieścisz tam ten punkt jest punktem manifestacji stanu materii, w 
grawitacyjnych siłach pola środowiska co doprowadzają do działania. Nazywasz to 
fizycznością planety, fizycznością ciała człowieka, fizycznością Duszy Człowieka. Ale wtedy 
musisz zrozumieć jak powiedziałem: Co się dzieje wewnątrz? Jak się tworzy? wszyscy 
jesteśmy zainteresowani organami człowieka i teraz musimy zrozumieć o strukturze Duszy 
Człowieka, która jest dokładnie tym samym. Jeśli czujesz coś, oznacza to, że twoja Dusza ma 
siłę odczuwania. Ma strukturę wewnątrz niej, wtedy możesz zrozumieć, co przychodzi do 
niej, i co wychodzi i jak mam zareagować. Przekazuj to w fizyczny wymiar w twoim mózgu i 
mówisz: "o mam emocję". Mój Boże. I wtedy wracamy do: Czy słońce posiada emocje? Z 
tego co otrzymuje przez wymiar fizyczności planet i gwiazd, księżyców i reszty? Musimy to 
zrozumieć, by móc przetrwać w głębokim kosmosie. W pewien sposób, by przetrwała nasza 
Dusza w przestrzeni Duszy Kreatora. To wszystko czym jest kosmos. My stworzyliśmy 
przestrzeń, w strukturze Duszy Człowieka co nazywamy ciałem człowieka. W 
niewymiarowym, kiedy możemy to zrobić, teraz musimy działać w kosmosie w Duszy 
Kreatora. I w tym polu stać się Słońcem, i stać się Duszą i być w stanie manifestować się 



gdziekolwiek w odniesieniu do warunków tworzenia. To wszystko co robimy w kosmicznej 
technologii. Przesuwamy się rozumiejąc strukturę naszej Duszy i przesuwamy się od luki 
przestrzennej magnetyczno grawitacyjnych pól Słońca w odniesieniu naszej Duszy, do 
wymiaru grawitacyjnych pól Kreatora w odniesieniu do naszej Duszy. Przesuwamy się jeden 
krok do przodu, jeden krok wyżej w zrozumieniu by być w stanie funkcjonować w wyższej 
sile jej, i to jest wszystko. Mogę namalować dla ciebie jakkolwiek i nazwę się posłańcem, 
bogiem, guru i jakkolwiek chcesz to nazwać. To wszystko co próbujemy zrobić. Nauczyć 
Duszę Człowieka by była w stanie funkcjonować w różnej sile. I ta siła, w warunkach 
magnetycznych pól, większej Plazmy nazywasz to galaktyką, która jest bardziej kompaktowa 
w warunku jednego środowiska lub w wymiarze Wszechświata lub w rzeczywistości w 
wymiarze Duszy Kreatora. Idziemy z małego pokoju na boisko piłkarskie. To to samo, wciąż 
ta sama Dusza. Wtedy musimy zrozumieć, strukturę Duszy Człowieka. By była w stanie 
manifestować się w wymiarze pól Kreatora w wielkiej rozpiętości Wszechświata, w 
wymiarze, co nazywam, nieczytelne. pól, które teraz są systemem słonecznym. Czy jest to 
czas, by człowiek odrodził się w wymiarze Wszechświata? Urodziliśmy z wymiaru łona 
matki co jest tym samym co ta planeta. A ta planeta została stworzona w ten sam sposób co 
Słońce. A teraz wraz z tą technologią, co rozumiesz ze stworzenia Duszy Człowieka, 
człowiek musi być gotowy by przetransportować się poprzez Duszę, do wymiary fizyczności 
Wszechświata i Duszy Kreatora. To wszystko. To jest największy prezent na święta jaki 
mogłem wam dać. Ale mam nadzieje że docenicie ten dar. I nie bądźcie zajęci tylko 
opakowaniem. Moi chłopcy gdy byli bardzo młodzi Kiedyś kupowałem im wielkie pudełko. 
Potrzebowali stolika narzędziowego by stać na jego wysokości i byłem bardzo dumny, że 
kupiłem im to pudełko. Teraz mają stolik narzędziowy mogą się bawić i uderzać młotkiem. 
Wyciągnijcie zabawkę na zewnątrz. Co robią? Wchodzą do pudełka. Cieszyli się z pudełka ta 
rzecz się nie liczyła i dokładnie tak samo jest z człowiekiem. Jesteście szczęśliwi z pustym 
pudełkiem. Po prostu jesteśmy zadowoleni z tej klatki. I to jest to o czym nowe nauczanie 
jest, pójściem dalej. Próbuje nauczyć cię, wyjaśnić ci w każdym kształcie i formie, o 
interakcji pól, istnieniu pól, i wszystkim co ma do czynienia z grawitacją i polami 
magnetycznymi pozycją twojej Duszy, siłą twojej Duszy, i teraz musisz zrozumieć strukturę 
Duszy. Jeśli nie zrozumiesz struktury Duszy, jak możesz przeżyć w rozpiętości 
Wszechświata? Czy kameleon zrozumiał więcej niż człowiek? Że może zmienić interakcje 
pól poprzez wchłanianie różnych pól na poziomie magnetycznych pól fizyczności, Duszy 
fizyczności tak właśnie zmienia swój kolor. Więc, co jest strukturą Duszy Człowieka? Teraz 
gdzie możemy z tym pójść? Lub, chciałbyś abym cię nauczył wszystkiego o (nieczytelne) ale 
nigdy nie pokazał przejścia. Ty wybieraj, mam cały czas Wszechświata, będę podróżował w 
rozpiętości przez miliony lat. I mam wielu studentów, Powiedz mi jak sprytny jesteś a ja będę 
uczyć. Do teraz chciałeś się czołgać byłeś szczęśliwy z kilkoma ziarnkami piasku tu i tam. Jak 
wykorzystasz Duszę Człowieka i zastąpisz jej pozycję i kierunek Emocji w systemie? Arizona 
próbowała bardzo mocno i skaczą z tym wszędzie. Austriacy idą z tym do tyłu, a ludzie z 
Włoch są zajęci kilkoma T-shirtami. Czy chciałbyś bym sprzedał ci konwerter Duszy? I 
wtedy uwierzysz? Jak będziesz wyglądał w kosmosie Wszechświata w obecności Duszy 
Kreatora? Sposób w jaki twoja Dusza doprowadza do kreacji twojej fizyczności w 
oddziaływaniu ze środowiskiem, zrobiła to samą rzecz z tobą, w odniesieniu do Słońca, tak 
samo jak Słońce, w odniesieniu Duszy Kreatora. Gdzie równoważą się stworzyły warunek 
interakcji Plazm i wtedy kiedy się zrównoważą tworzą warunek stanu materii istnienia. i się 
zanurzają ?? Więc zapytaj siebie jaka jest struktura mojej Duszy? Czym jest i jak działa moja 
Dusza? Nie to że mam Duszę, o mój Boże, wiemy to od 3 tys lat. Wszystkie te kawałki i cała 
reszta nieczytelne... Gdzie jest Dusza człowieka? teraz znamy jej pozycję, teraz musimy 
zrozumieć jej strukturę. Wtedy człowiek pójdzie jeden krok dalej. Stanie się podróżnikiem we 
Wszechświecie, Unikosie, w Duszy Kreatora. I to jest wszystko. Jeśli spojrzysz, jeśli tego nie 



zrozumiałeś, to jest bardzo prosty sposób. To jest Słońce, to jest 9 planet. Ta tutaj 'czyjś 
mikrofon jest otwarty' czy można go zamknąć proszę? Czyjś mikrofon jest otwarty. To jest 
Saturn, tworzy więcej gazów, wtedy przychodzą tutaj, przychodzi Ziemia i reszta tego, ale to 
jest to samo, to samo pole. A środowisko jest olbrzymie. Wtedy gdy wraca staje się bardziej 
zwarte, a kiedy przychodzi wraca z powrotem. To jest Dusza Człowieka, a to jest Dusza 
Kreatora. Tutaj się znajdujesz. Jeśli dojrzejesz w zrozumieniu by być bliżej, idziesz w 
kierunku, by stać się częścią Duszy Kreatora. I cały proces się rozpoczyna, dokładnie tak jak 
Słońce. Dokładnie jak Dusza Człowieka w wymiarze fizyczności, nie ma różnicy. Chyba że 
chcesz zrobić inaczej ponieważ jesteśmy ludźmi, jesteśmy wyjątkowymi. Specjalna edycja, 
świąteczna wersja, tej samej rzeczy. W jaki sposób... dotknąłem tego kilka tygodni temu i 
nigdy tego nie zrozumieliście więc odpuściłem. Jak możesz poczuć to tutaj, i to samo tutaj? 
Nazywamy to lewą i prawą, to kontroluje moją lewą rękę, to kontroluje prawą. I skąd to 
pochodzi? Jeśli to jest tutaj i ma siłę by stać się swoją fizycznością więc Dusza ma ręce, ma 
warunek ruchu, rozumienia, czucia, jakkolwiek chcesz to nazwać. Ale ta planeta 
zadecydowała i jeśli to jest pozycji twojej Emocji śmiechu i jest tutaj, więc gdzie jest Emocja 
odczuwania Duszy w radości, zrozumienia że daje życie aby go nie otrzymywać. Więc jaka 
jest konstrukcja tej rzeczy? Zgodnie z naszymi naukowcami, którzy nigdy nie zrozumieli 
kreację Plazmy Słońca, mamy problem tutaj. Tu jest wysoka temperatura, powierzchnia 
Słońca ma 10 mln stopni, a ktoś inny mówi że ma 37 stopni i wtedy nie wiemy co jest w jego 
środku. Naukowy świat, na skraju technologii Plazmy, stworzyli model, jaka ma być struktura 
wewnętrznej części Słońca i tworzy swój wortex/wir. To jest w artykule naukowym, 
przeczytaj go, to jest bardzo interesujące. Więc jeśli tworzy różne warunki czy Ziemia, 
Jowisz, i reszta są odbiciem tego co w nim jest? Czy czyni je szczęśliwymi gdy widzą 
Słońce? Czy sprawia mu radość widząc Ziemie, jako cześć siebie? Skąd pochodzi złość, i jak 
powstają pola i meteoryty? Wszystko poprzez kreację pól, bez żadnych silników, żadnych 
generatorów, niczego innego, ale to jest to co musimy zrozumieć od teraz. Działanie Duszy, 
strukturę Duszy Człowieka, ponieważ struktura fizyczności człowieka potwierdza istnienie i 
działanie Duszy Człowieka, repliki samej siebie. Ale tutaj, w fizyczności, widzimy wymiar 
interakcji ze środowiskiem. Więc, jaka jest struktura twojej Duszy? I jeśli możesz słuchać 
odgłosów środowiska, jak możesz słyszeć uszami swojej Duszy? Jak to jest, że możemy śnić i 
rozumieć dźwięk, głos matki i ojca, którzy zmarli lata temu? Ponieważ nie są martwi, zmienili 
wymiar fizyczności, Dusza wciąż istnieje i wciąż się komunikuje, ponieważ oni byli 
kreatorami, z którymi mamy wspólny mianownik. Byli esencją naszej kreacji, i tak samo jest 
z Duszą Człowieka w esencji Kreacji i Kreatora. Czy słyszymy głos Kreatora? Wezwanie 
Kreatora? I stajemy się tak czyści aby być w stanie go zrozumieć, lub wciąż szukamy ucha 
którym możemy usłyszeć? Ponieważ my zawsze polegamy na wymiarze fizyczności aby 
potwierdzić coś na zewnątrz, teraz wiemy gdzie jest w środku. Teraz wewnątrz, czy możemy 
słyszeć oba? Wymiar fizyczności i wymiar Plazmy w materialnym stanie. Na tak wiele 
sposobów, jeśli na to spojrzysz, działanie Duszy Człowieka wraca to do tego samej Duszy... 
[nie słyszalne] Chcesz operować na tym lub być nadprzewodnik tutaj? To jest materia, 
przedstawia twoją fizyczność, to jest wymiar Stworzenia i Kreatora, ale oba niosą te same 
pola. Czy możesz sobie wyobrazić przez jak straszny czas przechodzi twoja Dusza, kiedy 
przychodzi dla Ciebie sen o twojej matce, teraz gdy masz fizyczność, i musisz to pamiętać w 
wymiarze fizycznego mózgu, w banku pamięci? Jeśli oni powiedzą, to jest bank pamięci 
człowieka i pamiętasz to, lecz czy może ktoś powiedzieć nam, jak to się dzieje, że mamy bank 
pamięci naszych snów, gdzie to jest? Lub czy jest w środku tego i wciąż znajdujemy 
połączenie by to pamiętać? Ponieważ kiedy śnimy, to nie jest wymiar fizyczny, więc ma dla 
siebie pamięć/magazyn, gdy jest w wymiarze fizyczności człowieka, w Duszy Człowieka. 
Jest ważne teraz, by zrozumieć strukturę Duszy. I ci z was, którzy przekroczą tą linie, 
zrozumieją działanie, nawiążecie kontakt ze swoją własną Duszą. Słyszysz poprzez to co 



nazywam, uchem Duszy Człowieka, widzisz poprzez Duszę Człowieka, nie okiem człowieka, 
lub tak jak słyszysz głos człowieka. I wtedy pytasz: "Jak mogę znaleźć moją Duszę?". Jak 
mogę nawiązać kontakt ze swoją Duszą? Dusza jest twoim Kreatorem, musisz się dowiedzieć, 
jak jesteś w środku niej, ale jej nie widzisz. Wtedy przekonasz się, że już jesteś częścią niej, 
stajesz się częścią jej. Wtedy co musisz zrobić, sposób w jaki twoje uszy stają się poziomem 
potwierdzenia istnienia tego, teraz ucho Duszy musi stać się stworzeniem, Kreatorem, 
rozumiejąc Duszę Kreatora. Ucho przesuwa się w górę lub, czy mamy wciąż czekać na 
obcych by przyszli potwierdzić że jest życie na zewnątrz, i że różnią się od nas? We 
Wszechświecie mamy pełne spektrum zgodnie ze zrozumieniem Duszy i siły Duszy i w 
zrozumieniu działania Kreatora. Nauczę tego i z czasem, człowiek zrozumie. "Ooo 10 lat 
temu, było ten koleś, i mówił coś takiego, teraz rozumiemy. Lub możesz oszczędzić siebie na 
10tys lat, dla swoich pra, pra, pra dzieci, i sam dojrzejesz do tego punktu. Tak proste. Czy 
chcesz słyszeć uchem człowieka, czy chcesz słyszeć uchem Duszy Człowieka? Wtedy 
zrozumiesz, że wtedy nie ma wymiaru. Brak czasu i brak przestrzeni, co jest wymiarem 
Kreatora, ponieważ jesteś jego częścią. W bardzo wczesnych nauczaniach, gdy zacząłem o 
tym mówić, o świecie stworzenie i jego zrozumienie i w wielu moich nauczaniach, których 
słuchałeś, odnosiłem się do czegoś bardzo prostego i nikt nie potrafił odpowiedzieć. Jaka jest 
prędkość magnetycznych pól magnesu? Czy są one w materialnym stanie? Czy są one w 
stanie Plazmy? Czy jest jakaś różnica, między magnetycznymi polami magnesu a 
magnetycznymi polami GANSu? Arizona bardzo niedawno zrobiła test i nigdy nie zrozumieli 
co zrobili, ale w pewien sposób, pokazali to. Mają GANSy, ustawili pod nimi magnes i się 
bawili. Podgrzali GANS i wtedy nie reagował z magnesem pod nim. Czy jest Jon na Lini, w 
tle? (JB) Tak jestem. (MK) Jon, czy możesz pokazać swój film odnośnie tego co z robiłeś z 
magnesami, i jak GANSy się ruszają i gdy je podgrzałeś to już nie działało? (JB) Tak, znajdę 
to w tle. (MK) Proszę. Wtedy zrozumiesz, tą samą rzecz, to jest ta sama Plazma, to jest ten 
sam GANSem, zmieniasz jego środowisko, i już nie intereaguje z jego materialnym stanem. 
Jest wiele badań robionych w Fundacji Keshe, prze różne zespoły, i zrozumienie musi zostać 
otwarte, jeśli rozumiesz to, wtedy zrozumiesz pozycję Duszy Człowieka, i jej różne wymiary. 
Jest to tak samo, jak gdy mamy magnes, i jeśli go podgrzejesz, nie działa w magnetycznych 
polach, nie jest już magnesem. Lub poprzez podgrzanie możesz kontrolować siłę magnesu. 
Ale przekonasz się, nadal jest tam, ale jakoś nie działa. Weź sobie magnes, połóż go na 
kuchence i się przekonasz. Połóż magnes w, jak to nazywasz, ten ciekły pistolet, masz 
silikonowe pistolety, które podgrzewają i wtedy wyciągnij z niego magnes gdy się ochłodzi i 
spróbuj go przetestować. I w zależności jak gorący jest ten klej, daje ci, dyktuje siłę magnesu 
którym operujesz. Jeśli spojrzysz na kubki, kubki Plazmy, który nasi przyjaciel otworzyli i 
wzięli do centrum nuklearnego i dowiedzieli się, że to nie magnesy, ponieważ nigdy nie 
zrozumieli. Podgrzałem różne magnesy, na różne sposoby, i wytworzyłem siłę której 
potrzebowałem. Ale tego nie zrozumieli. Jeśli spojrzysz na niektóre kubki które zrobiłem, 
jeśli spojrzysz niektóre z nich mają odrobinkę kleju, gorącego kleju, i niektóre są pokryte 
klejem, ponieważ im bardziej są pokryte tym są słabsze, mogą iść w wodór, ale mogę też 
operować na poziomie tlenu. Okrągłe magnesy są kopią tego samego jak Dusza Człowieka i 
... struktura fizyczności człowieka. To dlatego kiedy inhalujesz, możesz dosięgnąć Duszy, 
kiedy pijesz idziesz do fizyczności i kiedy jesz idziesz w wymiar stanu materii. To jest to co 
musisz zrozumieć, jak i wtedy jeśli tak jest, czy Dusza operuje w jednej sile i wtedy 
manifestuje się w odniesieniu do środowiska? Dusza Człowieka... Jeśli spojrzysz na 
fizyczność człowieka jest to bardzo, bardzo prosty system. Masz płuca, jak mówiłem 
wcześniej, to jest dla atmosfery, dla warunków powietrza. Masz wodę i jej płynna część, którą 
jest krew i limfa, to jest, dla środowiska wodnego w którym pracuje. I wtedy pijesz wodę dla 
niej, ponieważ jest kompozytem działania tego, masz do tego nerki, aby się jej pozbyć. I 
wtedy masz materialny stan tego, który jest minerałami, lub cokolwiek jesz i masz do tego 



system trawienny. Są to trzy systemy złożone razem, i wtedy Dusza Człowieka rozumie te 
środowiska i tworzy warunki dla siebie aby istnieć. Dla swojego stanu materii w sile wapnia, 
daje jej strukturę kości. W płynnym stanie daje limfę i krew. W powietrzu (gazie) daje ci 
płuco, do przekształcania pól Plazmy. Wszystkie one są po to by przekształcać pola, aby móc 
karmić Duszę. Kiedy zrozumiesz jak czujesz, jak one działają, Dusza Człowieka musi być 
bardzo słaba, ponieważ większe pole może ją karmić. Ale Dusza Człowieka, jest 
wystarczająco silna by karmić na zewnątrz, do słabszego co pozwala Ci na wytworzenie 
twojego fizycznego wymiaru. Więc jeśli na to spojrzysz, ziemskie pole grawitacyjno-
magnetyczne konwertowane do Duszy Człowieka jest słabe. Więc, pozwala jej na stworzenie 
swojego fizycznego wymiaru by karmić, by porównać siebie, w balansie pól, poprzez 
karmienie jej, tworzy wymiar fizyczności. I wtedy nakłada na nią limit/czapkę, co nazywasz 
czaszką człowieka. Człowiek musi zrozumieć totalność, a wtedy w kosmosie, nie będziesz 
zdziwiony kiedy zobaczy kameleona. Ponieważ wtedy rozumiesz, jak ta Dusza działa i w 
jakiej sile. Kreacja jest taka prosta, ale człowiek zrobił ją tak skomplikowaną. W 
rzeczywistości, jeśli na to spojrzysz, uczyłem tego, rozmawiałem z 'Człowiekiem Boga' 
(księdzem?). Wiesz... z czasem, stworzyliśmy wiele posągów, ale najgorszym posągiem który 
człowiek zrobił dla Duszy Człowieka, jest fizyczność człowieka którą wielbi/wychwala. 
Stworzyliśmy te i je wielbiliśmy, ale teraz zrobiliśmy to i wielbimy samych siebie. I tutaj 
człowiek popełnił błąd, patrząc na zewnątrz, zamiast patrzeć do środka aby odkryć prawdę o 
samym sobie. Jaką piękną sukienkę noszę, spójrz na moje nogi i spójrz na to. Spójrz na 
piękno mojej Duszy, oznacza to, że mogę zrozumieć wymiar Kreacji. My tylko zmieniamy 
posągi i świątynie. Tworzymy je z możliwością poruszania nimi, nazywamy je fizycznością 
człowieka. (JB) Mam ten film, jeśli chcesz go zobaczyć. (MK) Proszę pokaż, przestaje 
dzielić. (JB) Czy widzicie wszystko dobrze? (MK) Tak, kontynuuj. Jesteśmy tu w Arizonie. 
To jest CH3, który właśnie przeszedł proces, w którym został poddany ogniowi i Dawid ma tu 
magnes magnes neodymowy i pokażemy co stanie się gdy użyjemy magnes Teraz widać takie 
jasne pola po środku gdy Dawid przesuwa magnes To światło jest wytworzone przez magnes 
i również (.....) OK, teraz Dawid użyje normalny CH3, który był poddany ogniowi To jest 
normalny CH3 i tu jest magnes pod nim Nic, nic nic To wszystko Nie jestem pewien czy ten 
film był zrozumiały dla ludzi Ja miałem problem z tym, żeby zobaczyć gdy pokazywali jako 
coś posiekanego na wiele inczów Czy wszyscy widzieli wszystko wyraźnie? Być może 
niektórzy byli w stanie ..... Tak, gdy włączyli optymalizację Włączenie może polepszyć video, 
czy to zauważyliście? Tak, oczywiście OK Czy chcesz spróbować jeszcze raz John, czy..... 
OK, jesteśmy w Arizonie Czy widzimy dobrze? To wyłączę. Czy dobrze widać? Tak, ale 
ścisz dźwięk, bo ma przebicie na zoom Czasem jest oddziaływanie na system dźwiękowy To 
zrób to OK, możesz włączyć To jest CH3, który właśnie przeszedł proces w którym został 
poddany ogniowi i Dawid ma tu magnes magnes neodymowy i pokażemy co stanie się gdy 
użyjemy magnes Teraz widać takie jasne pola po środku gdy Dawid przesuwa magnes To 
światło jest wytworzone przez magnes i również .... OK, teraz Dawid użyje normalny CH3, 
który był poddany ogniowi To jest normalny CH3 i tu jest magnes pod nim nic, nic, nic Ok 
teraz zatrzymam udostępnianie Czy wszystko było dobrze? Tak, teraz było dużo lepiej John A 
więc wierzymy że jeśli zrobimy w ogniu CH3 to wytworzymy nano cząsteczki CH3 w stanie 
materii Halo, czy ktoś tu jest? Ja cię słyszę Jim, OK Zrobiliśmy to samo z deuterem, trytem i 
wodorem i gdy włożyliśmy wszystkie trzy do ognia to chodziło nam o to, żeby zrobić 
nanomateriał z materiału, który jest gansem A potem włożyliśmy to do miksera, co 
wzmocniło pole końcowego materiału bo wierzymy, że dużo bardziej się poszerzy więc raczej 
niż jednorazowo, w pojedynczym polu rodzaju materiału GANSowego, który jest 
prawdopodobnie 50 razy mocniejszy gdy zastosowaliśmy mikser z zawartością nano 
materiału To są nano materiały, które działają podobnie jak nano materiały, o których 
mówiliśmy z paru drutów OK, jest jeden powód, dla którego wszyscy milczymy John bo Mr 



Keshe został rozłączony i czekamy aż połączy się znowu i to dlatego prawdopodobnie nie 
mamy odpowiedzi od Mr Keshe (.....) Więc jedna z rzeczy, jak myślę, którą możemy zrobić to 
możesz wziąć, lub wszyscy możemy gans, oryginalny gans i złączyć z żeby wzmocnić gans, 
który był w mikserze i dwa z nich, które są z tego samego materiału To jest koncept, w 
którym słabszy karmi mocniejszego Więc możesz poruszać się w kierunku skompresowanego 
pola więc możesz skompresować pole w środku i możesz przemieszać się w kierunku 
kompresji do wewnątrz i na zewnątrz (RC) Na to wygląda, że Pan Keshe wrócił. Jesteś Panie 
Keshe? Wygląda jakby Mr Keshe tam był. Czy jest Mr Keshe? (RC) Na to wygląda, że Pan 
Keshe wrócił. Jesteś Panie Keshe? (MK) Tak, słyszę was. Wygląda jakby Mr Keshe tam był. 
Czy jest Mr Keshe? (MK) Tak, słyszę was. Tak, słyszę cię (MK) Tak, słyszę was. Co musimy 
zrozumieć jest, kiedy pokazałeś to CH3, Tak, słyszę cię Co musimy zrozumieć jest, kiedy 
pokazałeś to CH3, To, co musimy zrozumieć, jeśli chodzi o CH3 Co musimy zrozumieć jest, 
kiedy pokazałeś to CH3, Co musimy zrozumieć jest, kiedy pokazałeś to CH3, i kiedy 
pokazujesz większość twoich materiałów i potem je podgrzewasz, i jeśli chodzi o substancje, 
które podgrzewamy bo nie działa ich pole magnetyczne i kiedy pokazujesz większość twoich 
materiałów i potem je podgrzewasz, i już nie działają pod wpływem pola magnetycznego, i 
jeśli chodzi o substancje, które podgrzewamy bo nie działa ich pole magnetyczne i już nie 
działają pod wpływem pola magnetycznego, jest to z powodu, że większość twoich GANSów 
jest tworzonych pod wpływem to dlatego, że większość gansów jest tworzonych jest to z 
powodu, że większość twoich GANSów jest tworzonych pod wpływem jest to z powodu, że 
większość twoich GANSów jest tworzonych pod wpływem w polu magnetyczno 
grawitacyjnym, które synchronizuje planetę jest to z powodu, że większość twoich GANSów 
jest tworzonych pod wpływem grawitacyjno-magnetycznej siły tej planety. w polu 
magnetyczno grawitacyjnym, które synchronizuje planetę grawitacyjno-magnetycznej siły tej 
planety. I twoje CH3 ma w składzie żelazo w jego magnetycznej sile pól. i twoje CH3 
zawiera siłę pola magnetycznego żelaza I twoje CH3 ma w składzie żelazo w jego 
magnetycznej sile pól. I twoje CH3 ma w składzie żelazo w jego magnetycznej sile pól. I jak 
wyjaśniałem, kiedy go podgrzejesz, zmieniasz siłę pól. I nie działa już z magnesem. Powód 
dla, którego widzisz to błyszczenie w miejscu gdzie jest magnes, to jest to samo, to samo co 
widziałeś jako interakcję pól Słońca i Ziemi. Co się dzieje? Masz Słońce, które ma promienie, 
i masz Ziemię, i oddziaływanie ich pól powoduje świecenie, i wtedy jesteś zaskoczony 
widząc błyszczenie przed sobą w miejscu gdzie porusza się magnes, ponieważ teraz jest to ta 
sama Plazma. Teraz jest tutaj, to jest Ziemia, i masz Słońce pod spodem, interakcja pól 
tworzy jaśniejszy kolor. To jest bardzo dobry przykład, na to co nazywamy, jak krew jest 
energetyzowana i zmienia kolor i mówimy że jest natleniona. Zrozumienie zasady, jest co 
mówiłem, gdy nauczyłeś się chodzić, możesz skakać, tańczyć i cokolwiek innego chcesz, i to 
jest częścią chodzenia. Kiedy podgrzewasz zmieniasz warunki, zwiększasz, dodajesz, więc 
teraz nie jest na tym poziomie. Jeśli znajdziesz kolejny magnes na wysokim poziomie, robisz 
to samo i świeci. To dlatego masz świecącą linię kiedy spojrzysz na magnes, kiedy go 
porusza, to jest wszystko, ponieważ... Wracam z powrotem, hello! Więc, to dlatego widzisz 
świecenie i jasność, jest to grwitacyjno-magnetyczne pole materialnego stanu magnesu, który 
oddziałuje z grawitacyjno magnetycznym polem Plazmy GANSu. Ale dlatego, że są w tej 
samej sile warunku stanu materii świeci, oddziaływują. Jeśli będziesz się temu przyglądał i 
zobaczysz czemu widać jaśniejsze światło, to jest Słońce i Ziemia, teraz kontrolujesz Słońce 
pod spodem. Lub czy Plazma jest Słońcem i widzisz oddziaływanie jego słabszych pól w 
stanie materii w środku co świeci. (RC) Przepraszam Panie Keshe, czy możesz jeszcze raz 
podzielić białą tablice? (MK) Nie chcę tego robić, czy muszę? OK. (RC) Proszę spróbować 
podzielić. (MK) Nie ma problemu, staram się ją mieć wyłączoną.. (RC) Może obciąża łącze.... 
(MK) Jest bardzo interesujące zjawisko, co wyjaśnię wkrótce, odnośnie interakcji 
zanieczyszczonego środowiska i przepustowości co nazywasz Internetem. To jest bardzo 



nietresujące, zrozumiesz wkrótce. Ale, gdy do tego chodzi, to jest to co widzieliśmy, widzimy 
te jasne kolory, które nam pokazywali poprzez przesuwanie magnesu, zasada jest ta sama. 
Tworzysz interakcję pól tego okrągłego magnesu poprzez GaNSy Więc teraz stajesz się 
Słońcem, Ziemią. Dwa magnetyczne pola, grawitacyjne pola pierścienia w warunku Plazmy 
ukazują się. Jeśli przyłożysz je do metalem, jest to stan materialny, więc oddziaływują. Ale 
teraz, bo to jest Plazma a to ma pełne spektrum Plazmy i materialnego stanu, masz światło. To 
jest Słońce, stworzyłeś najlepszy warunek i możesz fizycznie zobaczyć Słońce. Kreacja 
światła, to jest bardzo ważne wideo. Powinno być częścią nauczania dla dzieci by zrozumiały 
od razu. To dlatego powiedziałem: Jak mierzymy siłę magnetycznych pól magnesu? Po raz 
pierwszy możemy pokazać, że jest to w wymiarze Plazmy, jest wyższego rzędu i ponieważ to 
Plazma GaNSu, może to pokazać. (RC) Panie Keshe mamy pytanie od Davida tutaj, który jest 
tutaj nowy i wydaje się pisać dokładnie o tym o czym pan mówił, czy możemy pozwolić mu 
zadać pytanie aby kontynuować z nauczaniem? David czy chciałbyś kontynuować? Dziękuje 
Jon za takie piękne video. (D) Tak, czy mnie słychać? (RC) Tak kontynuuj, powiedz kim 
jesteś i skąd pochodzisz. (D) Dziękuje Panie Keshe, Jestem David z Gwinei Francuskiej, 
jestem starym Poszukiwaczem Wiedzy, podążam za pana pracą od pewnego czasu i jest ona 
coraz bardziej i bardziej interesująca. i chciałem się cofnąć do nauczania o Duszy więc 
myślałem o tym wcześniejszym pytaniu więc teraz wszedł pan w materię GaNSu i CH3 ale 
pytaniem jest jak możemy dostać się do pełnego potencjału naszej Duszy jak możemy 
naprawdę poczuć tą Duszę. Mówił pan o tym i tłumaczył to i teraz naprawdę wchodzę w 
głębsze połączenie. Wie pan, w trakcie gdy rozmawiamy staram się dotknąć, aby 
komunikować się z, aby poczuć tą Duszę ale jest mi ciężko ponieważ ciągle tkwię w 
fizycznym wymiarze. Dawid miałeś komentarz w Q&A który brzmiał dobrze, dlatego to 
podniosłem gdzie mówiłeś "Panie Keshe, chciałbym osiągnąć zrozumienie, sposobu aby 
objąć Duszę/Słońce i pozwolić jej świecić wokół naszych ciał i manifestować się jako Aura 
jak nawiązywał pan do tego w zeszłych nauczaniach, Dziękuję" "Pan Keshe mówił o tym w 
swoich rysunkach, o zawieraniu Słońca w GaNSie itp. więc pomyślałem że jest to na 
miejscu." (MK) Bardzo dziękuję, widzieliśmy coś dzisiaj wraz z prezentacją od Jona z 
Arizony. Widzieliśmy jak wykorzystywanie tego co nazywamy galwanizowanym metalem 
wraz z nano powlekaną miedzią, które doprowadziło do stworzenia CH3. Gdzie wewnątrz 
tego galwanizowanego jest żelazo, jest powlekane. Po prostu spójrz na coś jeszcze i wtedy 
zrozumiesz, może niektórzy z was zrozumieją, miejmy nadzieje, że wszyscy zrozumieją. 
Pamiętasz pomarańcze i wodę, jak mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, potrafiłeś uzyskać 
smak i to wszystko, to Dusza Człowieka. Stojąc na zewnątrz nigdy nie rozważaliśmy, że 
weszła do środka. Teraz zrobiłeś GANS Duszy Człowieka, on jest tutaj, i jeśli możesz 
uzyskać GANS Duszy Człowieka i położysz go na przeciwko Duszy Człowieka, to co 
zobaczysz? Czy zaobserwowalibyśmy błysk Duszy Człowieka by potwierdzić fizyczność 
człowieka poprzez jego własną interakcję? Jako że to stało się Duszą Kreatora i Duszą 
Człowieka. Jeśli widziałeś światło tutaj poprzez interakcję GANSu w materialnym stanem, i 
teraz tworzysz przeniesienie GANSu człowieka w nowy wymiar, w wymiar materialnego 
stanu GANSu i połóż je na przeciwko sobie, zrób je dynamiczne, jako że wiesz że to samo w 
sobie jest dynamiczne. Co zobaczysz? Aurę człowieka? Czy pracę Duszy Człowieka? Yin i 
yang, potwierdzanie istnienia i kreacji. To jest, to co musimy zrozumieć. To jest to z czym 
musimy pójść stopień wyżej, i wtedy zapytasz gdzie jest twoja Dusza, i jak mogę 
zamanifestować się by potwierdzić istnienie mojej Duszy? Jeśli to zrobiłeś i jeśli możesz ją 
stworzyć i możesz doprowadzić do interakcji, połóż to zaraz na przeciw swojej głowy i 
zobaczysz fizyczność, czy zobaczysz poprzez oko Duszy, lub czy zobaczysz poprzez oko 
fizyczności? To tego nie ma, ale to ma. Czy będziesz obserwował interakcję swojej własnej 
Duszy z kreacją samej siebie? Odpowiedz brzmi: TAK! na 100%. Jeśli miałeś Słońce i 
Ziemię tak też jest z Duszą Człowieka w manifestacji fizyczności Plazmy pola człowieka. 



Lub czy człowiek jest zbyt przestraszony by się ukazać. Lub, nazywasz to Duszą Fizyczności 
i Duszą Człowieka, wtedy masz manifestację fizyczności. Czy zobaczyłbyś nowy wymiar, lub 
czy możesz zmienić to w to jest Dusza w wymiarze Sodu i jeśli tworzysz kolejną atmosferę i 
dodasz do niej sól, aby stworzysz wymiar kopii Duszy, by zobaczyć fizyczność siebie, w 
nowym wymiarze i nowej podróży. Jak byś chodził? Jaki jesteś w tej atmosferze, co musisz 
zabrać ze sobą gdy chcesz się tam wybrać? Ta Dusza uwięziona w tym, zgodnie z warunkiem 
GaNSu lub plazmatycznych pól Sodu. Jeśli stworzysz warunek, karmienia na kolejnej 
planecie Dusza obierze inny wymiar i reaguje z innymi wymiarami siły Duszy Człowieka, 
wtedy widzisz wymiar swojej własnej fizyczności. Wtedy musimy zrozumieć, strukturę 
naszej własnej Duszy, wtedy możesz stworzyć dziecko swojej Duszy. To jest co mówiłem na 
innym nauczaniu, idziesz z czego do czego, pamiętasz? Z fizyczności do Duszy, a z Duszy do 
fizyczności, i tak dalej. Teraz widzisz czym to jest. Poszedłeś w energię do fizyczności 'Ni po 
przez jej interakcję z Duszą samej siebie, tworzysz manifestację i fizyczność człowieka. I to 
samo w sobie ma Duszę tak, że wchodzisz z nią w interakcję i wtedy masz. To jest tak jak 
skóra człowieka jest stworzona, to jest jak Wszechświat jest stworzony. Czy chcesz zobaczyć 
aurę siebie, lub chcesz zobaczyć warunek fizyczności swojej Duszy, ale nie możesz jej 
stworzyć, więc w tej chwili nie rozumiesz swojej Duszy, z czasem zrozumiemy. Wtedy 
zrozumiesz, że komputery dzisiejszych czasów są bezużyteczne, ponieważ podróżujesz 
poprzez siłę swojej Duszy i komunikację, więc możesz kontrolować wszystko bez żadnego 
komputera. Jak Kreator komunikuje się z naszą Duszą, czy ktoś widział tuby światłowodowe i 
kable? Wtedy zrozumiesz, że w świecie stworzenia nie ma teologii, jest zrozumienie całości 
stworzenia. Jak mówiłem, może to jest największy świąteczny prezent jaki kiedykolwiek 
mogłem dać ludzkiej rasie. Mam nadzieję, że nie wplączesz się w pudełko i nie zapomnisz o 
pięknie prawdy. (J) Ja mam pytanie, jeśli mogę, tu Jon ponownie. (MK) Tak Jon. Jon jesteś 
tak blisko, w niektórych ze swoich prac, że stajesz się bardzo czystą Duszą, to niesamowite co 
robisz, i oglądam każdy film i mówię: "mam nadzieje, że jest to tym co widzę". (J) Więc, w 
moim rozumowaniu możemy stworzyć materiały GANSowe, którymi możemy karmić naszą 
Duszę. I z tego materiału GANSu który może karmić naszą Duszę, możemy umieścić 
umieścić naszą Duszą wewnątrz tego materiału, by stworzyć pole Plazmy z materiału tego 
GANSu Duszy, i myślałem o tym, jeśli to zrobimy, to możemy wziąć 3 puste kuleczki, które 
mają te...lub 4 puste kulki, które mają ten materiał Duszy w sobie, i nic innego niż pola 
Plazmy materiału Duszy, i mieć statek kosmiczny? Jakieś przemyślenia? (MK) Myślę że 
jesteś na 99,999% w błędzie i masz 100% racji, w zależności po której stronie chcesz 
siedzieć. Jeśli chcesz rozumieć materialny stan jesteś w błędzie, masz rację, i jesteś w błędzie, 
a ci co rozumieją stan Plazmy tego, jesteście w błędzie i macie rację. Czy próbujesz przejść z 
Duszy do materialnego stanu, lub próbujesz stworzyć stan materii, by stworzyć z niego 
Duszę. Powiem ci coś Jon, bardzo prosto. Wtedy zrozumiesz dokładnie o czym mówię. 
Bierzemy miedź i nano powlekamy ją, i wtedy produkujemy z niej GANS. Umieszczamy 
GANS w dynamicznym systemie o różnej proporcji, i teraz mamy pola, Czy chciałbyś z tych 
dwóch CuO stworzyć miedź? Lub przesunąć to lekko w wyższą sile i stworzyć złoto. 
Transmutacja pierwiastków, w materialnym stanie było obiecane przez błogosławić jego imię 
Bahá'u'lláh, w punkcie dojrzałości człowieka. Wraz z tą wiedzą, transmutacja pól Plazmy, w 
zrozumieniu transmutacji Duszy Człowieka, jest nazwą tej gry. Dojrzałość zrozumienia 
Kreacji. Jeśli to jest Dusza Kreatora, i jesteś jego częścią, bo zostałeś przez niego stworzony, 
to co byś zobaczył jeśli umieścisz interakcję? Czy zobaczyłbyś Duszę Człowieka, jaka by 
była stworzona na Marsie, lub na planecie Zeus w punkcie Kreatora? Ponieważ wracasz skąd 
przyszła, stworzyłeś te pola z miedzi tak samo jak tutaj. "Stworzyłem człowieka na obraz 
samego siebie." Dusza Człowieka, nie może być inna niż struktura Duszy Kreatora, więc czy 
masz rację, czy jesteś w błędzie? Czy jesteś wciąż w wymiarze tworzenia miedzi i cynku i 
złota, lub, czy jesteś w wymiarze tworzenia tych samych rzeczy, że jest to ta sama Dusza. I 



kiedy tworzysz Duszę Człowieka, która jest w sile Duszy Kreatora, Dusza Człowieka nie 
powinna nic widzieć, ponieważ jest w tym samym balansie. Wróć do książki numer 1, gdzie 
wyjaśniałem bardzo prosto, kiedy dwa pola są równe to znikają. Więc jest tak samo z Duszą 
Człowieka, która ??? z Duszą Kreatora. (J) Czy jest coś takiego jak Dusza... jak GANS 
Duszy? (MK) Próbujesz ją stworzyć, widziałem twoje filmy, nie wierzysz w to co robisz? (J) 
Nie, ja wierze, chciałem sprawdzić. (MK) Czy mam włożyć tam pomarańczę, i powiem "Jon 
twoja Dusza jest w tej pomarańczy i będziesz mógł przenieś pomarańcze gdzie chcesz i 
możesz wziąć swoją Duszę ze sobą?" (J) Dobrze. (MK) Czy powinienem umieścić tą 
pomarańczę w obracającej piłce, i zacząć ją obracać i wtedy powiedzieć: "Uuuu jest coś tutaj, 
to takie dreszcze" ale nie myśleć że widzisz, to co widzisz jest interakcją pomiędzy twoją 
Duszą i Duszą z ciebie, która jest w pomarańczy i oddziaływuje. Powiedziałem: Człowiek 
zobaczy Duszę swoich własnych dzieci. I czy byłby to ten sam obraz? Wracamy do tego o 
czym mówiłem, wiele, wiele razy i może jest to świąteczny prezent dla tych z was, którzy 
podążają ścieżką Chrystusa, błogosławić jego imię. Wezmę cię abyś zobaczył Duszę 
Chrystusa. A z dzisiejszym nauczaniem może zrozumiesz. Czy Dusza Chrystusa jest w Duszy 
każdego człowieka? To człowiek decyduje, czy chce zobaczyć miedź, cynk, złoto, lub 
zadecydujesz zobaczyć Duszę Kreatora lub Duszę Chrystusa. Nie okiem człowieka, ale 
poprzez zrozumienie oka Duszy Człowieka. Ponieważ, nie mógł być stworzony z niczego 
innego, poza tym zakresem. (AJ) Panie Keshe. Dzień dobry. (MK) Dzień dobry, dobre 
popołudnie, dobry wieczór, dr Azar. (AJ) Panie Keshe, jeśli... jeśli możesz proszę 
wytłumaczyć relację może mogę stworzyć połączenie. Jeśli pamiętasz, mówiłeś o kubku, i 
GANSie wokoło niego i pomarańczy na górze i wtedy powiedziałeś o oceanach na planecie z 
Kreatorem na górze, który jest jak pomarańcza, więc Kreator stworzył w ten sam sposób jak 
esencja pomarańczy weszła do kubka, Kreator... sposób w jaki mówimy jestem obrazem, 
stworzyłem obraz, człowiek jest moim obrazem, Kreator na górze, obraz Boga, wszedł do 
oceanu i my pochodzimy z oceanu, więc zaczęliśmy od... bez kości kręgosłupa amfibii i kości 
kręgosłupa i potem pozycji stojącej i powstał człowiek. I to jest jedna rzecz o której mówiłeś 
wcześniej, i wtedy mówiłeś o Słońcu, pochodzimy od Słońca. I teraz, jeśli jesteśmy obrazem 
Kreatora, i wszyscy pochodzimy od Słońca, (MK) Słońce jest kolejnym obrazem Kreatora, 
dlaczego kładziesz separację? (AJ) Więc jeśli Słońce także jest obrazem Kreatora, gdzie... 
skąd pochodzą zakłócenia Słońca? Od innych rzeczy pomiędzy. Jeśli dasz zanieczyszczenia 
do swojej soli, twój GANS nie będzie taki sam jak zrobiony na soli bez śmieci w niej. (AJ) 
Więc masz na myśli to że Kreator włożył w nas śmieci? (MK) Nie.... były jakieś śmieci 
pomiędzy, które dostały się do tego pasma. (AJ) Więc skąd pochodzą te śmieci? (MK) 
Ooooo... z interakcji pól Wszechświata. (AJ) Więc jak możemy pozbyć się tych śmieci? (MK) 
Zrozum kreację swojej Duszy, struktury swojej Duszy, wtedy fizyczność nie istnieje. Dusze 
są czyste, to interreakcja fizyczności ze środowiskiem tworzy cały ten bałagan. (AJ) Jeśli 
powiedziałeś że Dusza jest czysta, mam kolejne pytanie ponieważ dwoje ludzi zadało to 
pytanie, ale odpowiedz nie była jasna. Widzisz, zrozumiałem że jeśli wydostaniemy się z tej 
planety, lecimy w kosmos musimy być pokojowi, więc powiedzmy że jestem pokojowa, 
wszyscy się tam udajemy, planeta jest.. doszliśmy do elewacji, staliśmy się pokojowi, 
dostaliśmy się na drugą stronę Wszechświata, i opisywałeś, że gdy udaję się w pewne miejsca 
i gdy widzę coś co pasuje do mojej siły, więc mogę to karmić, lub mogę stać się dla tego 
czegoś wirusem. Dlaczego gdy jestem pokojowa, chcę stać się wirusem dla innego bytu? 
(MK) To jest twoja decyzja, dlaczego jedziesz do Hiszpanii, lub jedziesz na biegun północny. 
(AJ) Ale wiesz, decyzją człowieka w fizyczności... (MK) Widzisz jest jedna rzecz, której nie 
zrozumiałaś Azar-jhan, bardzo prosta. Nie zrozumiałeś, że twoja Dusza ma strukturę, i ma 
możliwość podejmowania decyzji. (AJ) Ale dlaczego chce stać się wirusem skoro Dusza 
jest.... (MK) Dlaczego jedziesz na biegun północny, a nie jedziesz do słońca na Bahamy na 
święta? Twój wybór. (AJ) Ale panie Keshe... (MK) Twoja Dusza ma wybór, ponieważ ma 



strukturę kontroli siebie, (AJ) Ale kiedy staję się wir... (MK) Azar, ciągle rysujesz linię, 
prawda? (AJ) Rozumiem, ale stając się wirusem to nie jest dobre działanie. (MK) Kto tak 
powiedział? Zależy co tam dla ciebie jest. (AJ) Więc bycie wirusem jest w porządku? (MK) 
Bycie czym? (AJ) Bycie wirusem, bycie tym kto bierze ponieważ gdy przyłączam się do 
czegoś jako wirus, to jestem 'biorcą'. (MK) Kto tak mówi? To może brać od ciebie to co 
myślisz że bierzesz od niego. Pozycjonuje się. Nie jesteś 3-4 lub połączeniem pod jednym 
kątem?! (RC) Wspominałeś już o tym Panie Keshe. (MK) Poczekaj chwileczkę Rick, to jest 
jak Judo, masz dwoje rąk i twój przeciwnik ma dwie ręce tak jak ty. Jeden ciągnie, drugi pcha 
i koniec zabawy. W tym samym czasie także trzymasz go. Przyciąganie, odpychanie jest to 
bardzo proste. Czasami, najlepszą rzeczą jest kiedy chcesz zobaczyć wrestling lub Judo, masz 
te dwa białe ubrania i ciągniesz te białe ubrania magnetyczną atmosferą człowieka i patrzysz 
który pcha a który ciągnie. Wszyscy jesteście od siebie zależni. (AZ) Ok, więc rozumiem to, 
ponieważ teraz zrozumiałam, że wirus nie oznacza nic złego, ale mam kolejnym pytaniem, 
jeśli każdy z nas musi zrozumieć swoją Duszę, każdy z nas ma inne zadanie.... (MK) Nie 
musimy zrozumieć naszej Duszy, musimy zrozumieć działanie naszej Duszy. (AJ) Działanie 
naszej Duszy... rozumiem, więc (MK) Więc musisz zrozumieć strukturę Duszy, nigdy o tym 
nie mówiliśmy, zabieram was w to stopniowo. Chyba, że możesz się udać i powiedzieć mi co 
jest w środku, to byłoby fantastyczne. Czy jesteś na to gotowa? ... potwierdzenie istnienia dla 
człowieka by istniał. (AJ) Oczywiście, że jesteśmy gotowi na to, dlaczego nie, słuchamy pana 
jesteśmy gotowi na zrozumienie... (MK) Oooooh, minęło 5 lat, a wy wciąż popełniacie błędy 
pomiędzy nano-miedzią nano-powlekaniem, nadprzewodnikami a stanem materii. Niektórzy 
są gotowi,bez wątpienia. (AJ) Panie Keshe jeśli mówiłeś o nie fizyczności to zrozumieliśmy, 
a jeśli mówisz o fizyczności to ja nie rozumiem. Ale nie fizyczność... (MK) Jesteś fizyczna, 
jak możesz nie rozumieć swojej własnej kreacji. Taki jest problem z wami dentystami. 
Wyrywacie za dużo zębów, nie myślicie że jest nerw i Emocje wewnątrz. (AJ) Panie Keshe, 
ja nie wyrywam ich tylko naprawiam. (MK) Więc wypełnij go właściwym materiałem i 
dostaniesz odpowiednie. (MK) Musimy zrozumieć , wiele rzeczy o strukturze, że do teraz, 
mieliśmy problem by zrozumieć, że Dusza Człowieka jest w człowieku i teraz stopniowo, 
musimy zrozumieć działanie naszej fizyczności, więc bierzemy makro w mikro, bierzemy 
warunki fizyczności mózgu człowieka i fizyczności człowieka i rozumiemy wewnętrzną 
strukturę Duszy Człowieka. I kiedy to zrozumiemy Wszechświat będzie ostrygą życia dla 
człowieka w jakimkolwiek wymiarze i miejscu. (AJ) Panie Keshe, kiedy mówisz o 
zrozumieniu nie byciem gotowym na to, rozumiem to, ponieważ... (MK) Czy mogę cie 
zobaczyć w różowej skórze, proszę? (AJ) Nie, ale mogę ci powiedzieć to, bo eksperymentuję 
z karmieniem swojej Duszy, co się dzieje, ponieważ mam fizyczne ciało, które ma pamięć... 
(MK) Zatrzymam cię tu, ponieważ nie chcę byś poczuła swoją Duszę, Poczekaj Azar, czekaj, 
zmierzasz donikąd, po prostu się zatrzymaj. (AJ) OK. (MK) Nie chcesz poczuć działania 
swoje Duszy, chcesz zrozumieć, jak twoja Dusza czuje. To jest duża różnica. Kiedy chcesz 
zrozumieć czucie swojej Duszy jesteś ciągle po stronie materii i chcesz zrozumieć inny 
wymiar. Ale kiedy przejdziesz do zrozumienia uczucia samej Duszy, wtedy się przedostajesz. 
Nie jest dobre siedzenie na plaży, i mówienie "Oooo rozumiem Słońce" po prostu dostajesz 
jego promienie, idź do środka Słońca i zobacz jak Słońce działa i jak.... (AJ) Rozumiem to, 
rozumiem co mówisz, ale wiesz ponieważ powiedziałam kiedy powiedziałeś że człowiek nie 
jest gotowy więc nawet tego nie rozumiemy, ja to rozumiem, ponieważ to co się dzieje teraz, 
co to oznacza kiedy czujesz próżnię w swoim ciele, ponieważ teraz, czasami czuje próżnie w 
moim ciele, czasami w środku nocy budzi mnie nagłym ruchem, ponieważ czuje próżnię 
szczególnie część mojego ciała czuje próżnię, staje się próżnią, nic w niej nie ma, więc wiem, 
że nie jestem na to gotowa ponieważ... (MK) Kto powiedział że nie jesteś na to gotowa? Ty 
umieszczasz tą ścianę. (JA) Nie, ponieważ mnie to przeraża... (MK) Ooooo widzisz, jesteś 
przestraszonym kotem! (RC) Mamy Lorenza, który pyta jak tworzymy ssanie w Duszy? 



Mówi: mamy ciało, które to robi ale jak stać się wystarczająco pokornym/skromnym aby 
pójść niżej w Emocje i zwiększyć karmienie? Czy to jest uzasadnione pytanie? (AJ) Panie 
Keshe, rozumiem o czym mówisz, ale idę z tym powoli bo ja, ja... (MK) Dlaczego, dlaczego... 
czekaj, czekaj. Czemu myślisz... Czekaj Azar, lecisz za szybko, to jest proste. Dlaczego 
myślisz, że posłańcy Boga otrzymali tak wiele? Ponieważ stali się wystarczająco pokorni aby 
zaakceptować własną nie-egzystencję. Kiedy to zrozumiesz? Pokorność... Widzisz Azar, 
musisz zrozumieć jedną rzecz. Tak długo jak człowiek jest dumny w potwierdzeniu swojej 
egzystencji, człowiek nie egzystuje by zrozumieć Kreację. To jest największy problem. (AJ) 
To jest całkowita prawda, rozumiem to. (MK) Więc teraz idź dalej. Zobacz jak bardziej 
pokorna możesz się stać, SEPARACJA - to jest warunek istnienia, potwierdzenia egzystencji 
poprzez Duszę Człowieka. Potrzebuje to wiele zrozumienia. Dlaczego Buddha poszedł, w 
sposób w jaki się udał stamtąd gdzie był, do miejsca gdzie jest? Ponieważ stał się 
wystarczająco pokornym by zrozumieć że jest niczym w porównaniu do siły Kreatora i tym 
sposobem został oświecony ponieważ otrzymał tak wiele. A nie na odwrót. Kiedy jesteś 
słabszym, otrzymujesz więcej by stać się równym, i tutaj duma człowieka pozbawiła go 
zrozumienia Kreacji. Jest zbyt dumny ze swojej własnej fizyczności i swojej własnej Duszy. 
To jest klucz, to jest sekretem Kreacji i nikt z was tego nie rozumie. (AJ) Panie Keshe ja to 
rozumiem, rozumiem że jeśli się stanę mniejszą (słabszą), stanę się całkowicie mniejsza to 
otrzymam więcej, ale rzeczą jest... (MK) Nie stajesz się mniejszą, to zupełnie inna rzecz, 
dajesz więcej, tak że nie ma tam wystarczająco... (AJ) Ponieważ kiedy mówimy o dawaniu 
więcej, to nie jest o fizycznym dawaniu więcej. Wiesz, kiedy, kiedy myślałam o tym, bo 
kiedy myślałam o tym miesiąc temu, myślałam o porzuceniu wszystkiego, zarzucenia plecaka 
na plecy i stanie się Buddą, po prostu chodzić w kółko i cokolwiek mi dadzą i staję się skórą i 
kośćmi... I wtedy idziesz i uczysz się jak oddychać w prawidłowy sposób, w taki sposób jak 
mówiłem temu hinduskiemu Guru, wtedy ogrzewasz się sama, karmisz się sama, wymiar 
fizyczności nie istnieje, i wtedy podróżujesz w wymiarze Duszy Człowieka. I wtedy, gdy 
nadchodzi balans pomiędzy polami Duszy Człowieka i Kreatora, czy przetrwa on pozycję tej 
planety lub czy stanie się częścią kolejnej pozycji we Wszechświecie? Jak myślisz, gdzie 
Dusza Człowieka, która stworzyła nasze istoty które stwarzane są we Wszechświecie, się 
udaje? Znajdują balans między sobą a Duszą Kreatora taj jak Ziemia to robi w odniesieniu do 
Słońca, ile więcej mam jeszcze uczyć? To takie proste, dlaczego człowiek robi to wszystko 
tak skomplikowane? Dlaczego niektóre miejsca są żłobkami Duszy Wszechświata? Dlaczego 
otrzymujemy Emocje, odczucia, pamięć naszych rodziców, w naszej Duszy, wtedy 
przekształcamy to w wymiar fizyczności? Nie jest to przenoszone poprzez krew. W słabszym 
punkcie otrzymujemy wszystko poprzez Duszę matki, ponieważ jesteśmy słabsi, w wymiarze 
Duszy. I wtedy tworzy to kreacje fizyczności człowieka, dlaczego człowiek nie chcę tego 
zrozumieć? Wtedy, gdzie we Wszechświecie umiejscowisz się zgodnie z czym? Czy byłbyś w 
stanie zobaczyć Duszę swojej matki jako gwiazdę w głębi kreacji Wszechświata? Czemu nie? 
Jedynym ograniczeniem jesteś ty i zrozumienie swojej własnej kreacji. To są wszystkie 
pytania jakie mamy, to jedyny problem ludzkości, by być wystarczająco pokornym. i im 
więcej otrzymujesz, tym więcej rozumiesz, że nie wiesz nic, nie masz wystarczająco i wtedy 
idziesz do następnego kroku. I na tą chwilę człowiek jest zbyt dumny. To jest to co mamy 
jako problem, a człowiek wciąż czeka by zobaczyć swoją własną Duszę. Chcesz zobaczyć 
potwierdzenie swojej Duszy? Proszę bardzo, pan Jon jest tutaj, w laboratorium w Arizonie i 
stworzył swoje własne Słońce w pojemniku by zobaczyć że Dusza kreuje. Ale nie zrozumiał, 
że jeśli zrobi to dynamicznie w sile własnej Duszy. Jeśli zobaczy okiem Duszy stworzenie, 
lub Kreatora fizyczności wtedy zrozumie, że ma dostęp do swojej Duszy. Wtedy może 
decydować, jeśli przesunę to dalej mam 2 ręce, a kiedy przesunę to bliżej mam 20 rąk. I to 
wszystko czym to jest. Musimy zrozumieć jej strukturę. Tylko Plazmy, po prostu umieszczasz 
ją tam i obracasz, ta Plazma wewnątrz, strukturyzuje się w sposób jaki zrobiły je jajko i 



nasienie i ustrukturyzowały Duszę Człowieka to jest ta sama zasada, ten sam warunek. To nie 
jedno pole w środku które tworzy Duszę Człowieka, to wielokrotność interakcji tylko popatrz, 
na tył książki numer 3 i to zobaczysz. Proste.... to my, jeśli pamiętasz ostatni tydzień, 
mówiliśmy o kubku i pomarańczy, nigdy nie myśleliśmy o nas samych stojących tam którzy 
w nim są. My stawiamy ten mur. Nikt inny, nic innego nie postawiło tej ściany. Jest to 
uprzedzenie o naszej własnej kreacji, zrozumieniu struktury naszej własnej Duszy i nic 
więcej. Nauczono nas tyle śmieci, że teraz, wyrzucenie tych śmieci i zaakceptowanie że 
uczyliśmy się bzdur i możemy zrozumieć lepiej nas samych, strukturę naszej własnej 
egzystencji, że myślimy że jesteśmy głupcami i nie możemy zrozumieć Każdy człowiek jest 
inteligentny by zrozumieć pełną strukturę kreacji Kreatora i Wszechświata. To tylko to, że 
doszliśmy do czczenia Ognia do posągów, Mohammed błogosławione jego imię zniszczył je 
wszystkie teraz człowiek pracuje ze statuą fizyczności samego siebie. Zbyt chwalebne by to 
puścić. I wszystko jest do tego porównywane co w zasadzie nie istnieje. Po prostu 
zmieniliśmy to z siedzenia pod statuą z sześcioma ramionami na człowieka samego w sobie z 
dwoma ramionami. To wszystko. Zmieniliśmy łódź. Wiemy co po persku znaczy zmiana 
łodzi. Panie Keshe jeśli pan che by człowiek to zrozumiał za pomocą umysłu, inteligencji, 
ludzie tego nie złapią. Musimy Kto tak powiedział dlaczego tak zakładasz? Może połowa z 
naszych ludzi zrozumiała? bo... Bo ty nie zrozumiałaś to nie znaczy, że reszta tego nie 
zrozumiała. Bo w jaki sposób intelekt może zrozumieć tak wielką rzecz? Intelekt jest 
ograniczony. Wcale nie jest wielkie to ty zrobiłaś to wielkim to jest proste. W jaki sposób 
posłańcy Boga stają się tak prości, że mogą to zrozumieć a nie inteligentni ludzie i król? I 
profesor. Bo może potrzebują wskazówki. Nie to oznacza, że chcesz zamknąć oczy a nie 
patrzeć na to co oznacza, że nie mam nic więcej do roboty by czcić samego siebie. Więc jak 
możemy rozwiązać ten dylemat dla ludzkości by zrozumiała? Dojrzeć do potwierdzenia 
egzystencji. To nie jest niczyj inny dylemat, to twój dylemat, ty musisz to rozwiązać Twoje 
zrozumienie twojej własnej duszy. i nie zapominaj skoro masz wspólny mianownik gdy jeden 
dojrzeje poprzez połączenie dojrzeją inni. i ten punkt dojrzałości jest bardzo blisko. Dlatego 
zaczynamy uczyć w ten sposób. Jak powiedziałem prowadzę was powoli powoli na ścieżkę 
zrozumienia całości kreacji, a gdy udacie się w kosmos nikt nie będzie prorokiem. Jesteśmy 
posłańcami ale nigdy nie prorokujemy. Przekazaliśmy wiadomość, Uczymy. Dlatego w 
Fundacji Keshe nie mamy żadnych proroków i świątyń. Jak powiedziałem świątynią 
człowieka musi być dusza człowieka a dusza człowieka musi zrozumieć swój warunek 
istnienia w obecności duszy Kreatora. To wszystko Nazywacie to polami magnetycznymi, 
teorią zunifikowanych pól, jakkolwiek. Teoria zjednoczonych pól w esencji jest bardzo 
prosta. Ja jestem kreatorem a kreator jest we mnie. nieczytelne. I jeśli na to spojrzymy że 
magnetyczne zamienia się w grawitacyjne a grawitacyjne w magnetyczne Skończone koniec 
wykładu możemy zamykać. Jak chcecie bym ubrał tą małpę? By ktoś zrozumiał, że to jest 
małpa, to nie to że to jest człowiek. Dochodzimy do 4 godziny wykładu Mam nadzieję, że 
dałem wam piękny świąteczny prezent To była darowizna z Duszy kreatora mam nadzieje, że 
zrozumiecie. I miejmy nadzieję niektórzy z tych co zrozumieją lepiej zrozumieją bardzo 
prostą zasadę którą jest to, że jesteśmy na tyle hojni by otrzymywać Nie by być na tyle 
dumnym by się deprawować. Na tak wiele sposobów wybraliśmy nasze własne 
przeznaczenie, lecz na tak wiele sposobów wybraliśmy swoją fizyczność. Dziękuję bardzo za 
dzisiaj Mam nadzieję że wiele się nauczyliśmy lecz zrozumcie jedną rzecz Jeśli jesteście tam 
by zobaczyć by poczuć, by zrozumieć swoją Dusze w wymiarze fizyczności to oznacza, że 
wciąż macie wiele do zrobienia. Gdy zrozumiecie i poczujecie w wymiarze samej Duszy 
wtedy potwierdzicie jej istnienie w obecności Duszy Kreatora. Wtedy nie będziecie 
potrzebować żadnych galaktyk, ziemi i słońca żadnego wszechświata,bo jesteście częścią 
całości Kreatora. Wtedy to zależy od człowieka. Coś jeszcze? Jakieś inne... Nie myślę, że 
odpowiedział pan na pytanie które właśnie miałem przeczytać pochodzi od Davida z Q&A 



który mówi: Odkąd byłem mały zawsze wyobrażałem sobie, że jeśli mógłbym latać z 
pewnością udałbym się na słońce Więc czy będę potrzebował błogosławionego piękna na 
słońcu? Co byś zobaczył we własnej Duszy która jest słońcem? Myślałem, że pan to powie. 
Stajesz się kolejnym. To komunikacja, nic na to nie poradzisz czasem. Tak. dziękuję bardzo 
Jeśli jest coś jeszcze jakiekolwiek ogłoszenie Witam Panie Keshe z tej strony Andreas Mam 
pytanie Jaka jest struktura Duszy? Bo podróżowałem w moich emocjach z przeszłości i gdy 
dotarłem do punktu gdzie się wyczyściłem ze wszystkich emocji które miałem w życiu że to 
musi być Dusza i wszystkie emocje które zebrałem, wszystko jest emocją Gdy spożywamy 
także planety z ich polami magnetycznymi i także nasza dusza i pozycja w czasie gdy byliśmy 
stworzeni poprzez nasienie i jajeczko zbiera wszystkie te emocjonalne pola i to tworzy naszą 
fizyczność. I gdy wyczyścimy to wszystko te emocje i te pola wtedy mamy Duszę. I nie 
rozumiem co miał pan na myśli gdy pan pytał Jaka jest struktura Duszy? Może mógłby pan 
pomóc czymś pomocnym. Dziękuję. Tak bo jeśli spojrzysz to rozumiesz Istnieje Dusza, więc 
Dusza sama w sobie jest częścią pól magnetycznych Wiec posiada w sobie pola A pola 
oddziałują. a interakcja pól tworzy warunek pozycjonowania niektóre pozycje łapią inne pola 
i wtedy tworzy się dźwięk niektóre inne interakcje tworzą pola które nazywamy emocją 
Duszy. Więc Dusza człowieka w pewien sposób nie różni się od ciała człowieka Tylko tyle, 
że w ciele człowieka interakcja pól uwięziona jest w fizyczności stanu materii obecności 
czasu i przestrzeni co nazywamy mózgiem człowieka. To pole w Duszy człowieka które nie 
pojawia się na powierzchni Duszy. pochodzi z wewnątrz Duszy. A to w interakcji by się tu 
dostać oddziaływało z innymi polami Więc ta część to tego emocja, ta część to odczucie tego, 
to szczęście i reszta. Spróbuj założyć ograniczenie tutaj lecz nie ma różnicy pomiędzy 
ograniczeniem tutaj a kreacją i wewnątrz do granicy zrozumienia obecności To ta sama rzecz. 
Ty tylko wybrałeś umieścić do tego pozycję czasu i przestrzeni. Bardzo proste. Musicie 
wrócić do esencji prawdziwej nicości. Gdzie życie się zaczyna. Mamy problem bo staramy się 
wybrać różne nawiasy, fizyczność człowieka, pozycję i siłę Duszy. Pozycję Duszy człowieka 
w przestrzeni bla bla... Na końcu to jest esencja punkt kreacji. Centrum. Nicość w istnieniu 
która sama w sobie jest cyklem pól wszechświata. To jest tak proste. Teoria zunifikowanych 
pól Przeczytajcie dokument teoria zunifikowanych pól. i wtedy połączcie to z Duszą 
człowieka a nie z fizycznością człowieka i wtedy zrozumiecie, że napisane jest to samo. Co to 
jest za struktura tutaj która dyktuje pola? Czy to jest pole plazmy ziemi, która daje wam 
fizyczność materii? Czy to jest pole kreacji pola Marsa lub czy to jest pole kreacji twojej 
własnej Duszy w wymiarze pól materii? która daje ci kreację twojej własnej fizyczności. Gdy 
staniesz się oddzielony zobaczysz światło kreacji. Jakieś inne pytania lub ogłoszenia czy 
kończymy na dziś? Dzisiaj było bardzo intensywnie na wykładzie Jeśli mówi pan że 
wystarczy nam na dzisiaj Panie Keshe dziękuję bardzo. Proszę bardzo jest coś o co ktoś 
zapytał w tle. Dziękujemy bardzo za wasze darowizny które odebraliśmy w przeciągu 
ostatnich kilku tygodni dotacje wzrosły potrzebujemy więcej by Otrzymaliśmy około 4,5 tys. 
darowizn co jest postępem. do innego wymiaru. Fundacja potrzebuje wsparcia dla siebie a nie 
dla Fundacji. Potrzebujemy tego by zrozumieć Niewielu z was studentów zwiększyło swoje 
dotacje widzimy to i dziękujemy za to. Wielu z was wkłada więcej czasu by wspierać To czas 
świąt dla tych którzy wierzą Duszę Chrystusa błogosławione jego imię. Lecz każdy dzień 
powinien być celebracją życia. W rozumieniu interakcji Duszy kreatora I na tak wiele 
sposobów może dojrzejemy do nowego limitu. Jak powiedziałem dzisiaj mieliśmy piękny i w 
zeszłym tygodniu mieliśmy piękne zrozumienie I widzę że nauczania Fundacji Keshe w 
bardzo krótkim czasie rosną poza jakikolwiek sen o zrozumieniu z tym co przyszliśmy zostało 
nam to dane jako podarunek. Musimy zrozumieć, że to my tworzymy tą barierę to 
ograniczenie. I to my musimy odejść od tego ograniczenia. I jak powiedziałem bardzo prostu 
gdy widzisz jak energia ze stanu materii przesuwa się by stać się częścią pola limfy człowieka 
by sama z siebie poprzez redukcję stać się fizycznością człowieka, Wtedy musicie zrozumieć 



jak staliście się fizyczni. I czy istnieje punkt w punkcie fizyczności który jest tak słaby i hojny 
w otrzymywaniu że staje się gwiazdą centrum kreacji i częścią kreacji Kreatora. Bardzo 
proste. I nie starajcie się zrozumieć W jaki sposób mogę zobaczyć swoją Duszę Jak możesz 
zobaczyć jeśli jesteś ignorantem swojego istnienia? Znajdujesz się w niej a ona jest w tobie. 
To ty decydujesz o pozycji fizyczności i wtedy chcesz zobaczyć okiem co to jest Jak 
powiedziałem kiedyś swojemu dziecku: chcesz zobaczyć swą duszę odwróć swe oczy do 
wewnątrz i zobacz do środka co widzisz. Lecz nasze oko jest połączone by widzieć świat 
zewnętrzny nie wewnętrzny. I tutaj człowiek się pomylił. Dziękuję bardzo za dzisiaj. I mam 
nadzieję, że zrozumiemy więcej. I jak powiedziałem do tych z was którzy są na ścieżce wiary 
w Chrystusa, Wesołych świąt i mam nadzieję że będziecie cieszyć się świętami i do 
zobaczenia w następnym tygodniu i gdzieś pomiędzy świętami a nowym rokiem może 
dostaniecie prezent. Dziękuję bardzo. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy KF SSI Polska. 
Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


