
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 15min 56sec. (MK) Tak, dzień dobry, niezależnie od tego, gdzie i kiedy słuchasz tych 
programów poszukiwaczy wiedzy, serii nauk, miło jest być spowrotem, numerki klikają jeden 
po drugim, i już mamy 246, przepuszczam że za około 10 będzie mijać pięć lat. To jest 
interesujące zobaczyć jak się rozwijamy, jakie pojawiają się technologie, i jak daleko 
możemy przesunąć granicę wiedzy. Kilkukrotnie przypomniano mi, że jest wiele pytań i 
ludzie mają pytania, na które trzeba odpowiedzieć, lub chcą wyjaśnić pewne rzeczy, których 
nie rozumieją. Może dzisiaj pójdziemy tą ścieżką aby zobaczyć, jakie są pytania i za ich 
pośrednictwem nie tylko aby wystąpić, pozbyć się niejednoznaczność, ale dodajemy do 
wiedzy w ten sam sposób. Jednym z naszych głównych celów pracy, jest być w stanie 
rozproszyć wiedzę w tym, co nazywam poprawny sposób, w taki aby stała się zrozumiała 
przez wielu i nie zaskakuje wielu z nas, gdy nadchodzi a potem widzimy, jak prosta była ta 
rzecz jak prosto ta wiedza musi być dzielona, i jedni ludzie przyswajają ją łatwiej, niż inni. 
Nauczanie z zeszłego tygodnia, z ostatnich kilku tygodni, wchodzimy w ten, jak to nazywam, 
pierścień lub co nazywamy płaskimi rdzeniami, spowodowało to wiele problemów dla wielu 
aktywnych osób, ponieważ nie widzą, jak mogą to zrobić, oni mogli wcześniej obsługiwać 
silnik, gdzie po prostu mogli przykleić do nich piłkę, znaleźli sposób na zrobienie tego, a 
teraz problem polega na tym, jak obrócisz kulę. Uczyłem o tym trochę w zeszłym tygodniu, i 
możemy kontynuować tę samą linię nauki, że byłeś zadowolony ze swojego silnika, teraz 
musisz być szczęśliwy bez silnika. Tak jak powiedziałem jednym z największych 
wynalazków ludzkości było koło, teraz spłaszczamy koło i się gubisz. Je mogliśmy powiązać 
z obracaniem, <???>, planeta tego nie można z tym powiązać, ale jeśli obrócisz to w ten 
sposób to nadal będzie to samo, to jest twój dom ze wszystkim, z czym czujesz się 
komfortowo. Ale tym razem rotacja jest tutaj. A rotacja jest w pewnym sensie jeśli jest 
spojrzysz z góry, nie ma kształtu sfery. W przyszłości, kiedy rozwiniemy tę technologię dalej, 
i z czasem w niedalekiej przyszłości, nauczę cię tego, jest to, co widziałeś w przeszłości w 
tym, co nazywamy sekretnymi kształtami papierosa w kosmosie. Kształty papierosa w 
kosmosu nie mają z tym nic wspólnego to kolejna metoda podróżowania, w pewnym sensie 
zbliża do innego kierunku i wymiaru podróży, ale na tak wiele sposobów, nawet gdy patrzysz 
na tego rodzaju kształty papierosa, podążają mniej więcej tak samo. (RC) Helo Panie 
Keshe,straciliśmy część audio twojej transmisji. (MK) Słyszysz mnie teraz? (RC) Tak. (MK) 
Tak, więc co się stało w kształtach papierosa, mamy różne sposoby działania, jest wiele 
sposobów aby stworzyć kształt papierosa lub tego co ma długi kształt rurki. Stajesz się jak 
promień ale tworzysz równoległość. W niektórych zaawansowanych technologicznie 
programach kosmicznych, zobaczysz, że papieros łamię się na dwie połówki. Jak to naprawdę 
działa, dwa system pracują równolegle w tandemie. Zwykle odbywa się to w systemie 
holowania, co nazywacie przenoszenie do przodu. W pewien sposób, jeśli spojrzysz na te dwa 
statki kosmiczne, są zablokowane w ten sposób i okrywają się wzajemnie. Odbywa się to w 
wielu przypadkach w celu wywołania zakłóceń pól, kiedy masz zakłócenie pola osłaniasz 
siebie, pochłaniasz tyle energii, ile chcesz, to twoja osłona i oba statki kosmiczne będą się 
nawzajem karmić i pochłaniasz czego potrzebujesz. Na tak wiele sposobów wybierają system 
z jakiego korzystają i to jest ten, ta metoda podróży kosmicznych, ponieważ to im pasuje, jest 
to sposób, w jaki doszli do wiedzy, i rozwinęli ją i tak już zostało. To bardzo przypomina 
elektron i proton, zrozumieli potrzebę systemu wtórnego i zblokowali go, jest bardzo 
powszechne, widzisz te systemy jako że kilkoro ras w kosmosie rozwinęło to i kiedy 
przybywają na Ziemię, czasami widzimy jako kształt papierosa, ale mają określony sposób i 
czasami rozdzielają się i wtedy masz dwa okręgi, jeśli przejdziesz do archiwalnych filmów, to 
znajdziesz niektóre z nich, możesz coś znaleźć. Ale na koniec dnia, nowy system, o którym 
mówimy, od którego zaczęliśmy dwa tygodnie temu jest to, co nazywamy systemami 
pierścieniowymi. Tych (systemów), jako takich, nie możesz już więc obracać. Ponieważ w 



sferycznych kształtach udało ci się stworzyć różne sfery, w tym twoje sfery są wewnątrz, ale 
po obróceniu systemu wszystko inne się obraca. Możesz użyć obracającej się rury i ponownie 
wrócić do mechanicznej, najbardziej zalecany sposób na zrobienie tego i jest kilkoro 
zespołów KF, które teraz to robią, są... jak powiedziałem ostatnio, musisz być w stanie zasilić 
Plazmą Plazmę poprzez energię. Prędkość rotacji lub tworzenie grawitacyjnego-
magnetycznego pola, lub fizyczności, przychodzi bezpośrednio przez zmianę interfejsu w 
przepływie pola Plazmy do każdego dysku. To wszystko może być ułożone jeden na drugim 
lub jak pokazałem ostatnim razem, w różnych sekwencjach. To wszystko, co należy zrobić, 
niewielu z was przejdzie w to terytorium, ponieważ brakuje wam dwóch lub trzech części 
wiedzy. Po pierwsze, jak stworzyć prąd plazmowy na bardzo wysokim poziomie, po drugie 
jak stworzyć dysk, tak że możesz kontrolować warstwy Plazmy, po trzecie, to pole Plazmy, 
gdy nie ma w tym płynu, ale musisz stworzyć warunki, które doprowadzą cię do tego, czego 
potrzebujesz, ufając i wiedząc, że masz Plazmę, której potrzebujesz wewnątrz systemu. 
Widziałem, jak jeden z poszukiwaczy wiedzy znów wraca do cewek, a to oznacza, że "nie 
jestem zadowolony z nowego", ponieważ zwykle podążają za nim, za nauczaniem, bardzo 
szybko wymyślając nowe systemy. W bardzo krótkim czasie, nauczymy cię, jak stworzyć te 
Plazmy na bardzo wysokim poziomie, 1 Wolt w tym, co nazywamy 1 Watt w tym, co 
nazywamy przepływem prądu elektrycznego, może być milionem Wattów w przepływie 
Plazmy. Widzisz tylko jeden jej Watt, ponieważ reszta nie pasuje do przepustowości, ale 
potem możesz użyć ponownie innej przepustowości w tym samym czasie. Przepływ Plazmy 
jest dokładnie jak sama Plazma, jeśli pamiętasz, że wszystko opiera się na jednym, zależy od 
tego, gdzie w którym miejscu przepływu podpinasz się, że możesz wskoczyć i przejść przez. 
To nie jest siła zależna od pozycji, to jest siła według tego, co ma robić. I jak to widzimy, jak 
to postrzegamy. Nadal masz jeden Megawat, jeśli przejdziesz od tego punktu do tego punktu, 
lub od tego punktu do tego punktu, ale musisz to zrozumieć, jak stworzyć, i w jakim 
kierunku, i cofnijcie się do nauk sprzed kilku lat, w przepływie Plazmy zawsze musisz 
pamiętać, że nie jest to tylko jeden kierunek. Twój grawitacyjny i magnetyczny balans zwykle 
się liczy. Czy idziesz w kierunku grawitacyjnym przepływ twojej Plazmy jest silniejszy w 
grawitacyjnym, lub czy jest silniejszy magnetycznie? Będę to dalej omawiał, dopóki ktoś nie 
pokaże pierwszego to, co nazywamy reaktorami dyskowymi. Wtedy to jest czas kiedy 
polecisz, niektórzy z was lub jedno z was, prędzej czy później wymyśli fizyczny rozwój tego, 
i wtedy ruszymy. Wtedy zaczniemy nowe zrozumienie pojawi się, kiedy będziemy mogli to 
pokazać, wtedy będziesz mógł zobaczyć, jak się porusza. Jeśli masz problem z tym, wróć do 
swojego systemu, w którym korzystałeś z GANSów i produkujesz GANSy, i umieść obok 
siebie dwa pojemniki GANSów, i zobacz jak poruszają się pola w odniesieniu do siebie 
nawzajem, różnych warstw, i jak zmienia się prędkość obrotowa kiedy przesuwasz jeden 
pojemnik bliżej drugiego lub bliżej innego. To są kroki, które musimy dodać do w wiedzy, i 
ciągle dotykam tego bardzo delikatnie, dopóki nie zobaczymy przesunięcia z układu 
sferycznego do układów pierścieniowych, a potem zobaczymy, jak możemy iść dalej. Z 
systemem pierścieni i układem sferycznym, z nową obecną wiedzą, każdy silnik to 
przeszłość. Jak powiedziałem, brak potrzeby silników, zostało wyeliminowany kilka tygodni 
temu, w operacji w chińskim programie kosmicznym, teraz inne zespoły KF przeniosły się do 
tej części. Zobaczysz ich materiały, rozumieją to, miejmy nadzieje, bardzo szybko, ponieważ 
jest to tak proste, zobaczysz pierwszy niezmotoryzowany, w bardzo podobny sposób, jak 
działa we wszechświecie, pierwsze systemy w zasadzie skomercjalizowane, i wtedy będą 
dostarczane. Więc do czego zmierzamy, wiem, że bardzo trudne dla Chen Lin który pracował 
bardzo ciężko, aby zrobić te silniki i wszystko inne, teraz idziemy krok dalej, i dwa systemy 
KF, lub instytuty badawcze przestawili się na bezsilnikowy przepływ Plazmy. Trzeci nad nim 
pracuje, widziałem niektóre z ich prac, ale nie mają za wiele, nie zdobyli pewności siebie, ale 
w niesilnikowym, tego co nazywamy kontrolą przepływu prądu Plazmy, grupy badawcze 



zmierzają bardzo szybko, jest to tak łatwe, że zmienia wiele rzeczy, i wkrótce zobaczymy to, 
co nazywamy komercyjnymi jednostkami, w sprzedaży. To dosłownie dla ludzi, którzy 
czekają, aż nowe systemy zaczną działać lub chcą kupić, czy cokolwiek innego, zobaczysz, że 
ceny produktów zostaną obniżone, poza wyobraźnię przez Fundację, ponieważ rozwój 
technologii osiągnął ten punkt, kiedy my nie mamy silników, gdzie nie będziemy mieć tego 
rodzaju połączeń, które potrzebowaliśmy, pozwala to nam bardzo szybko opracowywać nowe 
systemy, i na wiele sposobów nie potrzebujesz, jeśli zrozumiałeś nauczania z ostatnich kilku 
tygodni, nie potrzebujemy silników, aby wytworzyć przepływ w Plazmie, i zespoły KF 
docierają do tego punktu, i byłem z jednym z nich w ostatnich kilku tygodniach, i oni idą do 
przodu, przejdą do... i zobaczysz je jako komercjalną jednostkę, będzie wielkie zaskoczenie 
dla wielu z was, jak taka technologia przyspieszyła jak ma to miejsce, w tak szybki sposób, to 
jest piękno wiedzy i co nazywam, otwartość jej i wysiłku całego zespoły KF. Kiedy 
testowaliśmy przepływ Plazmy, aby móc stworzyć światło w cieczy, co powiedzieliśmy 
wcześniej, że napotkasz je podróżując po głębi kosmosu był niedostrzegalne, może w ciągu 
najbliższych kilku tygodni, pokażemy pierwszy zapłon Plazmy w cieczach, który nigdy nie 
był w temperaturze pokojowej, nie w wysokiej temperaturze, w temperaturze pokojowej, 
bardzo, bardzo, jak to się mówi normalny przepływ natężenia, to wyjdzie z chińskiego 
rozwoju kosmicznego. Ale kiedy dojdziemy do nowych systemów, które zostaną zmniejszone 
jako jednostki komercyjnej, wkrótce poprzez KF, nie zobaczysz zapłonu Plazmy (światła), ale 
zobaczysz przepływ Plazmy, i kontrolę przepływu Plazmy. Czym to jest? Tak jak wyjaśniłem 
kilka minut temu, to jest kształtem papierosa, jak już mówiłem. Jak tworzysz? Masz dwie 
płaskie jednostki, i masz cokolwiek w środku, pomiędzy nimi, teraz można to skierować 
bezpośrednio wskroś tego. Możesz dyktować, gdy każda warstwa się porusza. Chcesz 
zmienić natężenie przepływ, rak z wapniem w środku, masz GANS wapnia, masz GANS 
wapnia po drugiej stronie, tworzysz przepływ natężenia, tak że nie musisz już zmieniać 
proporcji, zmieniasz proporcję mocy w GANSach. Więc możesz dosłownie oglądać jak w 
tym, co nazywamy w prześwietleniu MRI na żywo, jak guz, centrum raka, którym jest wapń, 
po prostu znika. To jest nowa technologia i jej rozwój, który przyjdzie do ciebie w bardzo 
szybki sposób. Ośrodki badawcze KF pracują nad tym i jest to bardzo proste. Więc to, co 
przyjdzie do ciebie, jest następnym krokiem, i to nie jest już teoretyczne, ponieważ, jak 
powiedziałem, kiedy chodzę do centrów badawczych, uczę i wprowadzam w życie nowe 
technologie, i to wkrótce zobaczysz. Bardzo podobnie do tego, co widzieliście, gdy 
zaczęliśmy z rdzeniami jeśli pamiętajcie, może rok temu, poszliśmy w rdzenie dynamiczne, a 
teraz jesteśmy w tym, co nazywam przepływem Plazmy. Bardzo proste, możesz nawet 
wybrać kulisty kształt lub płaski kształt, ale teraz, jeśli pójdziesz do kulistego kształtu, 
możesz zachować integralność komórki, ale możesz obierać za cel centrum raka. Nie 
dotykasz niczego, po prostu wyłączasz raka, możesz to oglądać, możesz zobaczyć jak 
przepływ, pól wyczerpuje komórki rakowe. Ponieważ teraz kontrolujesz przepływ pola, jak 
już powiedziałem, pomiędzy dwiema. 'Kanapkujesz' ciało pomiędzy nimi, i chcesz wziąć 
wapń z guza raka piersi. Ustawiasz system u kierowany bezpośrednio w Lini i kontrolując 
moc przepływu po prostu wyczerpujesz wapń w ciągu kilku sekund. Nie ma centrum raka, ani 
guza, co nazywamy, aby mógł się rozwijać. Możemy to zwiększyć, w następnych rozwojach 
pełnej terapii rakowej, w ciele w samym sobie, tak że proces ten staje się tym, co nazywam 
naturalnym sposobem. Sposobem, jak mówiłem jakiś czas temu, wejścia w kosmos, wyjścia z 
kosmosu, w tej chwili wchodzisz na masywne promieniowanie, dają ogromną ilość 
promieniowania, teraz wybierasz przepływem plazmy, zobaczysz, nie dzieje się krzywda. 
reszta komórek pozostaje nienaruszona, ponieważ jest ukierunkowana tylko na wapń, 
gdziekolwiek się znajduje. Możesz wziąć guz, zrozumieć jego skład, zrobić GANS z guza i 
grać w tę samą grę. Możesz zrobić to samo w przeciwną stronę. Chcesz zbudować tkankę, 
powiedzmy, w sercu masz obrażenia serca, idziesz przez ten sam proces, ale pamiętaj, że 



masz polaryzację, jeden musi być inny niż drugi, silniejszy i słabszy, teraz odwracamy 
system. Przynosisz to tu, ale robisz to bardzo podobnie jak, pamiętasz pozytywny, negatywny, 
biegun północny lub południowy, dajemy dwa bieguny północne razem, i w tym procesie, po 
prostu dostajesz to co potrzebujesz, siłę tkanki, i możesz po prostu zbudować, tą tkankę w 
tym punkcie. To bardzo łatwe, extremalnie łatwe, zmienia grę w wielu rzeczach, nawet w 
produkcji systemów. W niedalekim czasie, w niedalekiej przyszłości, jeśli to zrozumiesz, 
możesz tworzyć konstrukcje czego tylko chcesz, z tym, czego potrzebujesz, w punkcie w 
którym potrzebujesz, możesz po prostu na tym budować. Bardzo podobnie do tego, co 
nazywamy trójwymiarowymi drukarkami to kolejny krok. Z pięknem, że teraz z nowym 
systemem ponownie KF wprowadza na rynek, widziałem prototyp, kilka dni temu. W trakcie 
gdy produkujesz złoto i srebro lub cokolwiek innego, teraz, gdy produkujesz, możesz 
pozwolić na tworzenie konstrukcji w nim, nie musisz ???. Mówiłem o tym, kilka tygodni 
temu, przynosimy i zmieniamy organizacje przemysłową, w zupełnie inny sposób, i o innym 
znaczeniu. I teraz są one początkiem części nowego rozwoju, i nie potrzebujesz żadnego 
przepływu prądu ze ściany, możemy użyć jednostek Plazmy, które wytwarzają prąd, prąd 
Plazmy i możemy ją kontrolować. Nie możesz kontrolować, jak widzieliśmy w San Sano 
nawet, w pewnym natężeniu cała sprawa nie działa, rotacja się nie pojawia. Test który się 
skończył, w chińskim rozwoju kosmosu widzieliśmy, że możemy uruchomić AC i prąd 
Plazmy współbieżnie na tej samej linii. Nie ma interferencji. To dwie różne linie, ale z tym 
samym wzorem na tym samym... Możemy mieć silnik prądu AC i możesz mieć reaktory 
plazmowe na tej samej linii i po prostu kontynuują z tym do czego były ustawione. To jest 
pięknem tego, ponieważ nawet prąd elektryczny jest częścią spektrum siły pola Plazmy. I to 
są nowe zmiany, które musimy nie że musimy.... zobaczycie w nadchodzących tygodniach, są 
one na horyzoncie. Nie mamy wyboru z wyjątkiem tego, co powiedziałem, żeby to pchnąć do 
przodu. To daje mi inny wymiar i to jest to, co musimy zrobić jeśli robisz tą samą rzecz i 
umieszczasz coś pomiędzy, co chciałbyś dodać lub co chciałbyś wydobyć. Głowice 
nuklearne, wciąż siedzące w statkach. Znamy zakres plutonu i uranu. Pięknem tego jest, że w 
trakcie gdy patrzysz na nie, rozbrajasz je. To jest moc technologii i zobaczysz tę zmianę w 
przyszłych 1-2 tygodniach. Ponieważ nigdzie w głowicy, nie ma pluton z wyjątkiem tego, 
gdzie jest umieszczony i znamy system zapłonowy. pusta kula! Każdy lotniskowiec z 
głowicami, nie ma znaczenia, jaki naród teraz możemy bezpośrednio obezwładnić je, kule 
dalej tam są ale nie ma czym ich wystrzelić gdy wyciągniemy te elementy. To jest 
fantastyczne, ponieważ jeśli podróżujesz tak dużo jak ja, wszystko, co musimy zrobić na 
lotnisku, to ustawić parametry siły, nie musisz być rozbierany i przeszukiwany. Wszystko, co 
ma, powiedzmy, broń lub niektóre chemikalia, celujemy w niego z siłą pola, która to 
obezwładnia gdy przez niego przechodzisz. Natychmiastowa ochrona. Potrzebujemy tego w 
głębokiej przestrzeni, ponieważ musimy usunąć pewne pola z drogi, lub potrzebujemy 
przenieść pewne pola na inną pozycję, naszą energię. Nie możemy wchłonąć wszystkiego z 
przestrzeni tylko dlatego, że jest to pole. Możemy jedynie wchłonąć z pola Wszechświata to 
czego potrzebujemy i w sile jakiej potrzebujemy. To jest częścią rozwoju kosmosu, który 
przetłumaczony i przekształcony z powrotem w to, co nazywamy bezpieczeństwem możemy 
zmienić wiele rzeczy. Może to przynieść wiele korzyści w tym co nazywam, narodowymi 
zasobami żywności. Możesz kierować to na ludzi aby ich nakarmić, ludzie muszą po prostu 
przejść przez siłę pola, którą tworzysz. Dowolne białko, po prostu stwórz tunel, gdy 
przechodzą ze strefy do strefy, pobierają białko, wapń, cokolwiek innego, Sód lub to, czego 
potrzebują, gdy przechodzą, wszystko, czego potrzebują, zostaje zaspokojone. Do momentu 
gdy są głodni, robią okrąg w ciągu tygodnia, kilku dni lub w ciągu kilku godzin., To nie jest 
coś, co może się zdarzyć, centra badawcze KF zajmują się tym, pojawi się to jako produkt. 
Jak powiedziałem ostatnim razem, zespołowi KF, by wypuścić to na rynek... Miałem 
nadzieję, że zobaczymy to dzisiaj, nie wiem, czy jest już zrobione, czy nie. Zobaczysz 



pierwszą jednostkę do produkcji materiałów. Gdzie można produkować wapń, sód, 
cokolwiek, srebro, czegokolwiek potrzebujesz i powiemy jak to zrobić. Razem są głęboko 
zajęci kilkoma badaniami naukowymi i to będzie i teraz nie tylko możecie produkować 
materiał, możesz zrobić z niego konstrukcję, możesz zdecydować, gdzie chcesz go umieścić, 
w jak powiedziałem trójwymiarowy laser, ale bez tuszu i bez materiału w tle. Tworzenie 
materiału zgodnie z interakcją pól. Dokładnie to, co się dzieje na Ziemi, kiedy Słońce i 
Księżyc, przepraszam, nawet Słońce i Księżyc, Słońce i Ziemia i Słońce i Księżyc, ich pola 
oddziałują wzajemnie, uwalniają pewne rodzaje pól, które tworzą materiał. Kiedy patrzysz, 
zawsze patrzymy na siłę pola tego co absorbują i co interakcja pola Ziemi i Słońca tworzy, 
jednak ten sam rodzaj materiału w słabszym lub silniejszym, tworzy się między Księżycem a 
Ziemią też. Księżyc dostarcza nam wiele energii i wielu materiałów, które nie znajduje się w 
zakresie spektrum Słońca. Produkujemy spektrum pól ze wszystkich kierunków, które 
przychodzą na planetę, to nie tylko jeden kierunek, jak zawsze myślimy. To jest całość, którą 
musimy objąć, a niektóre pola są zbyt silne, aby dostały się na Ziemię. Więc kompensacja to, 
Księżyc wykorzystywany jest jako filter, lub pole magnetyczne Ziemi i księżyca tworzą 
własne 'odpady'. Co spada z nieba w ciągu nocy, bardzo różni się od tego, co upada na ziemię 
w ciągu dnia, w świetle dnia. Mówiłem o tym dawno temu, może czas się do tego odnieść, 
kiedy przechodzimy przez różne ścieżki układu słonecznego, produkujemy różnego rodzaju 
materiały, jak w interakcji z innymi układami słonecznymi gwiazdy, co nazywamy, planety i 
księżyce mogą być stworzone. My nieustannie otrzymujemy spektrum pól, to nie tylko 
Słońce, jeśli zawsze jesteś pod nieustannym działaniem Słońca, nie otrzymamy tego, czego 
potrzebujemy w całości spektrum pól. Noc przynosi własną energię, dostarcza własne 
materiały, których potrzebujemy. Częściowo, jeśli popatrzysz w bardzo głęboką przestrzeń, i 
zrozumiesz tę pracę, to można bardzo łatwo wytłumaczyć. Dlaczego mówią, że wchłaniasz 
więcej CO2 i żebyś nie spał na drzewie, ponieważ drzewo pochłania CO2, Spójrz jaki 
warunek i jaki materiał są uwalniane przez oddziaływanie pól Słońca i Ziemi, a z drugiej 
strony inne gwiazdy w galaktyce i inne księżyce i planety w układzie słonecznym. 
Potrzebujemy pełnego spektrum sił pól, aby móc się wyżywić, aby móc przetrwać. W tym 
samym czasie... (RC) Przepraszam Panie Keshe, czy możesz poprawić mikrofon? Mamy 
trochę słaby sygnał. (MK) Czy lepiej? (RC) Myślę, że tak dziękuję. (MK) Cała struktura 
teraz, musimy otworzyć oczy na wszystko inne, i teraz wraz z tymi nowymi, co nazywamy 
systemami dynamicznymi, bez żadnego obracania za pomocą silników, doszliśmy do 
przejścia następnego kroku gdzie człowiek rośnie. My rośniemy, zdajemy sobie sprawę, 
opracowujemy nowe... Potwierdzamy, rośniemy i zaczęliśmy tworzyć silniki, aby stworzyć 
rotację. Po raz pierwszy ruszyliśmy w kierunku, w którym tworzymy rotację bez żadnych 
silników. Za pomocą przepływu Plazmy, który ponownie pochodzi z niedynamicznych 
systemów. I to jest ewolucja, to kolejny krok w wiedzy człowieka, aby wejść wyżej, gdzie w 
ogóle nie polegamy na rotacji. Najprawdopodobniej, gdy rozwiniesz swój system, co 
zobaczysz systemy są statyczne, nie widać rotacji waszych pól, w twoich GANSach, ale 
indukcja energii pozwala na przeniesienie pola, na poziomie plazmatycznym, a to, co masz, to 
nie prąd elektryczny to prąd Plazmy. Ty decydujesz, czy chcesz zbudować, lub czy chcesz coś 
wyjąć. Nowe reaktory plazmowe to, co nazywamy generacją systemów, które wkrótce 
zobaczycie, są w fazie rozwoju. Powiedziano nam, że nie możemy używać generatorów w 
Chinach. Teraz rozwijamy i kompletujemy generatory na zewnątrz, na zachodzie, ponieważ 
nowa generacja reaktorów plazmowych, nie używa żadnych silników ani paliwa. One 
używają interakcji pola. To jest bardzo podobne, do tego co chcesz zebrać po drugiej stronie, 
kiedy masz <???> Nowotwór mózgu, budowanie struktur, to wszystko jest w ramach rozwoju 
technologii. Jest to w pewnym sensie, jeśli spojrzysz, to jest w częścią patentów. Teraz 
widzisz, że można to zrobić. Niektórzy z was będą chcieli elewować swoją Duszę. Jak to 
robisz? Jak możesz to zrobić? Niektórzy z was chcieliby elewować część waszej inteligencji, 



lub część mózgu, która musi być co nazywam, procesem po jakiś szkodach. W ciągu 
następnych kilku miesięcy i lat, ludzie tacy jak dr. Rodrigo i inni zmienią pozycję i 
zrozumieją pracę Plazmy. Zobaczysz, jak szybko, przejdziemy przez ewolucję, w trakcie 
godzin, dosłownie w trakcie sekund w życiu człowieka w porównaniu do tego, kiedy 
zaczęliśmy nauczać, skoczyliśmy daleko w przód przed cały świat nauki. I zrozumiesz nową 
drogę. To na co patrzymy, w zrozumieniu tych rzeczy i stworzeniu warunków, jak możemy 
stworzyć komórki w ciele człowieka... Gra się zmieniła, gra, aby zabezpieczyć człowieka w 
przestrzeni się zmieniła, i jak powiedziałem, gra w strukturze, co wiemy o fizyce się zmienia. 
Jak to robimy? Garstka z was, bardzo niewielu z was rozumie teraz ten proces, ale w ciągu 
następnych kilku miesięcy i tygodni aż nagle jeden z was pokaże jedną rzecz i drugą, wszyscy 
dokonacie przeskoku Plazmatyczne systemy z reaktorami są tym i to może być pokazane. Ale 
do czego tego używać, skoro szukałeś prądu AC, a my pracujemy z natężeniem Plazmy. 
Teraz mamy systemy, które mogą używać systemów, które już opracowaliśmy. Teraz 
zaczynasz widzieć piękno technologii, i co ma nadejść z tego, i co będzie dostarczone. 
Możesz zobaczyć, jest to w patentach, możesz wykorzystać tę technologię jako laser, w 
cięciu, w tworzeniu warunku ciepła, by drylować dziury, bardzo, bardzo łatwo, extremalnie 
łatwo, jeśli rozumiesz Plazmę. Pozwól mi wyjaśnić, muszę otworzyć dla ciebie te rzeczy, 
wtedy zrozumiesz. Jeśli masz system przepływu Plazmy i masz tutaj kawałek metalu, wróć do 
nauczania, co mówiliśmy jakiś czas temu. Zmieniasz przepływ Plazmy 1000 do 1. Jaki jest 
przepływ pola i w jaki sposób zdecydowałeś o jego przepływie? Jeśli to przepływ w sile 
punktu topnienia metalu, masz wywierconą swoją dziurę. Ale w tym procesie, nie ma 
odpadów, ponieważ przekazujesz siłę pól aluminium i miedzi, więc to, co otrzymacie, jest 
energią tego, w tej części. Aluminium, złoto, co chcesz. To wszystko jest w patentach, idźcie i 
przeczytajcie. Teraz dochodzimy do punktu, aby zrobić co powinniśmy. Aby tworzyć takie 
rzeczy za pomocą sferycznych reaktorów to było prawie niemożliwe. Sferyczne reaktory są 
dobre dla kreacji magnetyczno-grawitacyjnych pól w otwartych systemach. Pierścieniowe 
<???> są potrzebne do produkcji materii. Ostatnim razem, kiedy mówiliśmy o technologii 
kosmicznej aby być w stanie stworzyć warunki że możemy przenosić człowieka lub rzeczy, 
teraz patrzymy na inne zastosowań do tego. Gdzieś to kogoś zainspiruje i zacznie nad tym 
pracować i zobaczymy kolejną metodę. Możesz zobaczyć, jak łatwo możesz stworzyć siłę 
pola Duszy Człowieka. Czy musimy więzić? Czy musimy wykonywać egzekucję? Lub czy 
potrzebujemy po prostu elewować? Czas zabijania i morderstw się skończył, jeśli człowiek 
zrozumie. Pięknem tego jest... nauczę Ciebie czegoś, człowiek posiadający wiedzę zanim w 
pełni nie dojrzeje nie może wyczerpać inną Duszę, nie wiecie jak. Ale ze względu na siłę 
pola, dostarczanego do nas zawsze możemy otrzymywać. I wyjaśnię powód. Zawsze 
mówiłem że z tą technologią nikt nie będzie skrzywdzony, chyba że sami zdecydują o tym 
czego chcą. Jakiekolwiek jest moje życzenie, spełnia się, ponieważ sobie tego życzyłem, bo 
stworzyłem pola dla niego żeby się wypełniło. Nie można ci go zabrać żeby było zrobione, 
dopóki ty nie chcesz żeby się tak stało. Teraz rozumiesz kolejny krok w technologii 
kosmicznej. Korzystaj z systemu w zupełnie inny sposób. Będąc człowiekiem kosmosu, 
korzystasz z systemu w inny sposób, leczysz nim człowieka. Jeśli masz raka, który jest 
psychosomatyczny, elewujesz siłę pola tej Emocji w sile punktu raka, i nie ma raka, ponieważ 
elewowałeś go poprzez Duszę. W nadchodzącym czasie czas fizyczny, jak go rozumiemy, tak 
jak powiedziałem, czasu nie będziemy mieć ust lub cokolwiek aby się żywić. Karmimy Duszę 
Człowieka, a człowiek tworzy fizyczność i karmi ją przez Duszę. To było zrobione, tak sam 
siebie stworzył. i każdy człowiek może to zrobić. I mam nadzieję, że zespół który pracuje nad 
tym, dostarczy jednostki plazmowe (PPU) nowej generacji dla innych zastosowań, które 
wkrótce zobaczysz w systemach, bardzo szybko, na stole. Jakieś pytania? (J) Dzień dobry 
Panie Keshe (MK) Tak, Panie John. (J) Więc, (MK) Słyszę że, jesteś bardzo daleko, czy 
udało ci się dostać na Marsa? (J) To będzie moje pytanie. W jednostce teleportacji jeśli 



położę, powiedzmy pluszowego misia w tym, w tym polu, i chciałbym wysłać pluszowego 
misia z jednego biura do drugiego, z jednego miejsca do drugiego biura. Teraz jak bym... jak 
dotrze do miejsca przeznaczenia, co decyduje o tym celu? (MK) Musisz wycelować w 
miejsce przeznaczenia. (J) Poprzez myśli? (MK) Na tak wiele sposobów, możesz tak zrobić, 
ale musisz dobrze zrozumieć dwa punkty. Jak zamierzasz nacelować, na dom babci, w 
Australii, gdy jesteś w Stanach Zjednoczonych lub w Chinach, czy gdziekolwiek indziej? 
Istnieje proces dopasowywania systemów, istnieje proces namierzania systemów. Systemy do 
namierzania są bardzo pospolite i bardzo łatwe w produkcji. Systemy dopasowujące są jak 
telefon komórkowy, jeden musi pasować do drugiego. Systemy namierzania, uzyskuje się 
dzięki interakcji pól, i działa w zupełnie inny sposób. Jeśli spojrzysz na to, spróbuję 
narysować to w ten sposób i w ten sposób. Znasz siłę pola, która nadchodzi do ciebie, znasz 
siłę pola, które odchodzi od ciebie. I ty dyktujesz, że ta siła pól w tej atmosferze, wyląduje 
misia tutaj. Magnetyczne, grawitacyjne. Chcesz spowrotem sprowadzić psa z planety Zeus 
wiesz gdzie jest pies, wiesz gdzie chcesz żeby był i to jest energia, którą muszę przenieść. Nie 
musimy mieć maszyny na planecie Zeus, żeby go przenieść, ponieważ masz pasu... Wszystko 
we Wszechświecie jest wyjątkowe. Wystarczy tylko to dopasować, i jest to dosłownie jak 2 + 
2. Wiesz to '2' to twój pies, a to '2' stanowi siłę grawitacyjno magnetycznego punktu 
docelowego. Dodajesz je, dochodzisz do tego. Łatwiej jest nieść kopertę niż indywidualną 
komórki <???>. Zaczniemy to pokazywać. Znowu jestem uwikłany w różne badania i 
zaczniemy dostarczać systemy takie jak ten, bardzo, bardzo szybko. Jak już powiedziałem, 
zobaczycie kilka nowych systemów, już nadchodzą, John i jego zespół, rozwijają pewne 
rzeczy, i wiem, że testowałeś pewne rzeczy ale musisz się ruszyć w przepływie Plazmy, aby 
być w stanie dostarczyć to czego potrzebujemy. Twój MagGrav system jest jednym z twoich 
źródeł, masz bitsy od Alexsa i zasoby jakie macie, i inne technologie, z którymi możesz 
stworzyć, tego rodzaju rzeczy, gdy ich potrzebujesz. Więc czy chciałbyś być jak Scottie (Star-
Trek)? (J) Scotty jest na <???> na planecie Zeus. (MK) Jesteś tak blisko Jon, widziałem twoje 
najnowszym video. (J) Też tak myślę. (MK) To bardzo interesujące, bardzo bardzo 
interesujące, w jaki sposób tworzymy warunki i pozycje. Jakieś inne pytania? (M) Masfeq i 
wydaje się, że jak to się stało, że jesteście tak cicho, czy to ja? Kontynuuj. (M) Czy mnie teraz 
słychać? (MK) Tak, mój mikrofon był zbyt nisko. (M) Wydaje się, że mogę indywidualnie 
kontrolować, pole grawitacyjne i magnetyczne z kilku reaktorów plazmowych, i moim celem 
jest stworzenie skórę statku kosmicznego, poprzez pozycjonowanie tych odizolowanych pól, 
poprawnie Więc mam system do tego i zrobiłem testy na nim i wydaje się, że mam kontrolę 
nad tymi polami. (MK) Co zrobiłeś? Czy możesz powtórzyć? (M) Mogę poruszyć... to jest 
sferyczny reaktor i mogę poruszać grawitacyjnym i magnetycznym indywidualnie. Więc to 
zasadniczo zwiększa zakres grawitacyjnego lub magnetycznego indywidualnie i chcę je 
ustawić w taki sposób. Teraz mam tylko dwa pola jedno grawitacyjne i jedno magnetyczne, i 
potrzebuje kolejnego trzeciego, do materializacji statku kosmicznego ponownie, to jest mój 
jedyny cel w tej konfiguracji, którą stworzyłem, i używam pola reaktora plazmowego i mogę 
pokazać to panu jeśli pan chce, ale chcę stworzyć materializację skóry, lub jakikolwiek inny 
rodzaj materializacji, który tworzy powierzchnię, która byłaby sferyczna, w ten sposób. (MK) 
By stworzyć powierzchnię, musisz wziąć pod uwagę wiele rzeczy, zwłaszcza jeśli wrócisz do, 
tego co nazywam, reaktorami kosmicznymi, co jest łatwiejsze do omówienia, w ten sposób. 
Kiedy mówimy o reaktorach kosmicznych, jeśli pamiętasz, wróćmy do nauczania z przed 2-3 
lat, zawsze mówiliśmy o tej rzeczy. Wolna Plazma. Nie zapominajcie, że to jest jedna 
płaszczyzna, to jest kolejna płaszczyzna, te interakcje pól razem, mają wymiar, który to 
interakcja tych trzech... jeśli popatrzysz na to jako na płaszczyznę, w pewnym sensie jest tym. 
Więc kiedy rozmawialiśmy... o wolnej Plazmie. Kreacja balansu pól, poprzez kreację pól 
plazmy, daje ci trzy warstwy, prowadzi do manifestacji fizyczności. Wielu z was nie może 
wyprodukować reaktorów kosmicznych, ponieważ nie możecie wyprodukować tych pól 



Plazmy. Jeden z... naukowców KF, zajmujący się kosmosem w Chinach, powiedział: "Dobra 
dostarczę i pokaże system, który wszyscy zobaczą." Pozycję, którą nazywamy "duszą 
dysków"... ...z góry określone. Więc jego statek kosmiczny najprawdopodobniej wyglądałby 
jak coś takiego. I jeśli wyregulujesz to nieco wyżej, to może wyglądał tak. A kiedy 
przesuniesz to trochę tutaj, możesz mieć inny kształt. (M) Panie Keshe, to do czego próbuję 
się odnieść, to ten prosty przykład, który mieliśmy, diament produkowany przez wulkan 
mamy ciśnieniowe środowisko, magnetyczno-grawitacyjne i gdy się napełnia wchodzi w 
środowisko bez ciśnienia, a potem masz... (MK) Chcę cię tu zastopować. (M) Dobrze. (MK) 
Co jest diament? To jest węgiel. I kiedy go podgrzejesz, do wysokiej temperatury, przechodzi 
przez..., musi przejść przez stan GANSu, by stać się gazem, ale nagły spadek temperatury 
wokół lub ciśnienia wokół, przywraca go z powrotem do siebie. Nie ma możliwości by być w 
balansie ze swoją atmosferą, ale dochodzi do balansu z danym, ciepłem, atmosferycznego 
ciśnienia i staje się tym co nazywamy diamentem. I w trakcie procesu ekspansji w gaz i 
wycofaniu z powrotem, próbując stać się, ale nie może, jakiekolwiek śmieci na jego drodze 
mogą być w jego środku. Zrób prażoną kukurydzę, zrozumiesz dokładnie to, o czym mówię. 
Jeśli jesteś naprawdę realistyczny, nie ma różnicy między węglem i popcornem. Umieszczasz 
kukurydzę, podgrzewasz i co robi, rozszerza się do punktu gdzie tylko może i tam właśnie się 
zatrzymuje, to dokładnie dzieje się z diamentem. Przechodzi ze stan GANSu, co nazywamy 
atomowym gazem, ale nie może dotrzeć do ???, aby stać się całkowicie gazem w stanie 
gazowym. I co robi, przyciąga inne stany, jeśli na to spojrzysz czasami wyjaśniam to w 
łatwiejszy sposób, granica węgla jest granicą... Granica diamentu jest granicą jego siły pola. I 
to jest to, jeśli ty... jeśli byłeś nad rzeką z diamentami, lub diamentowymi, co nazywamy 
plażami lub gdzie większość diamentów jest wykopywana i spojrzysz na strukturę diamentu, 
to dosłownie możesz powiedzieć skąd pochodzi, ponieważ wszystko przechodziło przez tę 
samą dynamiczną pozycję, tą samą strukturę, co prażona kukurydza. Jakieś inne pytanie? 
(RC) Mamy, myślę że to jest... Romuni miała podniesioną wcześniej rękę i otwarty mikrofon, 
nie wiem, czy ona chciała coś powiedzieć. I mamy Miguela, który ma wideo i po prostu 
upewnię się, tak, Miguel ma filmik o ustawieniu dysku, który złożył razem, który chciałby 
pokazać, ale może moglibyśmy teraz zadawać pytania w temacie, tego co właśnie 
przedyskutowałeś Panie Keshe mamy Kazmira z podniesioną ręką, pozwólmy mu mówić. (K) 
Hallo (MK) Tak. (K) Tu Krazmir z Bułgarii. Panie Keshe mam pytanie związane z 
pozycjonowaniem magnetyczno grawitacyjnym, kiedy my wysyłamy gdzieś naszą paczkę. 
Jak możemy określić unikalne pole magnetyczno-grawitacyjne, w określonym punkcie na 
Ziemi, załóżmy że chcemy się dostać do miejsca, gdzieś na Ziemi, i jak możemy określić 
konkretne pole magnetyczno-grawitacyjne punktu na różnych planetach, do których nie 
mamy dostępu, abyśmy mogli podróżować w określone miejsce? (MK) Mówiłem o tym w 
niektórych naukach, parę lat temu. Jest wiele sposobów, aby to zrobić, nie idziesz 
bezpośrednio z wysokiego do niskiego, znajdujesz punkty, lub znajdujesz, jak pola z punktu 
docelowego... To dokładnie tak jak wskazujesz promieniem lasera, wysyłasz to z tym, to 
jest... cofnijmy się i wyjaśnijmy coś. Wróć do nauczań, oryginalnych nauczań (prywatne, maj 
2015). Każdy punkt ma siłę pola grawitacyjno-magnetycznego. Chcesz wysłać paczkę stąd i 
chcesz się upewnić, że wyląduje tutaj. To proste, używasz wyższej siły, to zajmuje ułamek 
sekundy w porównaniu do tego, co masz i nie zapominaj, że teraz możesz kontrolować 
Plazmę. Gdzie jest mój ekran? Jedną sekundę proszę. (RC) Wszystko w porządku, widzimy 
twój ekran, w porządku. (MK) Tak, mój nauczycielski ekran zniknął. Więc nie zapomnij, 
podążasz rzędem wielkości. Możesz przetestować, tutaj chcę być, co wraca, i robisz to 
równolegle. Mówiłem o tym przy technologii obronnej, wolę się w to nie wgłębiać, ma to 
ogromne zastosowanie militarne. (M) Dobrze dziękuję. (MK) Wolę...nie myślę...Kiedy 
osiągniemy Pokój za Pokój, te rzeczy będą słodkie w nauczaniu. Pozwól że wyjaśnię, to może 
być ostrzeżenie dla tych, którzy rozumieją czym jest obrona militarna. Powiedziałem, na 



statku lub samolocie, gdziekolwiek chcę. Znam pozycję kapitana okrętu lub statku, którego 
czuję, że znam jego intencję. Jak długo uważasz że zajmuje mi, zmiana jego Duszy? Nie 
obieramy już za cel samolotów, są zbyt ???. Gdy samolot spada, biorą gościa i umieszczają go 
w innym okręcie i znowu przychodzi. Musisz elewować Duszę. Nauczyłem się tego w Irlandii 
Północnej kiedy poszliśmy rozmontować system wojenny w Irlandii, z brytyjskim rządem, 
usiedliśmy z CIA, z tymi co nazywamy oficerami MI5, MI6, to jest historia, która właśnie 
tutaj się tworzy i będzie w książkach historii. O z czym zdecydowaliśmy z brytyjskim 
wywiadem było, nie mogliśmy powstrzymać IRA, od kupowania nowej broni, w dozbrajaniu 
się, więc co IRA i reszta protestantów robiła, to było ich ulubioną rzeczą jaką robili. Kiedyś 
mieli cysterny paliwa, dostawali paliwo z Irlandii Południowej i wysłali je do Irlandii 
Północnej i różnicę cenową, wykorzystywał do profitu, lub kupowali to, co jest znane jako 
rolniczy diesel, który miał kolor, po obniżonej cenie i sprzedawali zwolennikom IRA lub 
innym gościom. Brytyjski wywiad, brytyjska policja lub jakiekolwiek inne służby, 
przechwycili kolor... cysternę tutaj, zabrali, opróżnili i wtedy te cysterny były niepotrzebne 
więc sprzedawali je lub robili coś z nimi i te rzeczy zawsze wracały. Zdecydowaliśmy, że je 
przechwycimy, odbierzemy im prawo do nich, wzięliśmy cysterny, wzięliśmy paliwo i 
wysyłaliśmy wszystko z Irlandii Północnej. Wzięliśmy całą amunicję, cysterna paliwa to jest 
jakieś 30, 40 tysięcy dolarów teraz nas nienawidzą. Brytyjski rząd odciął IRA od funduszów 
poprzez wyczerpanie. Wszystko przeniosło się z Irlandii Północnej do Manchesteru, z 
Manchesteru do Afryki. Już na to nie pozwalamy, ale mieliśmy problem, nie tylko zabraliśmy 
im auta(cysterny), nie mogliśmy dostać człowieka, który popełniał to przestępstwo. 
Zaczęliśmy zmieniać taktykę, zapłaciliśmy im. Wznieśliśmy ich finansowo, i stopniowo w 
bardzo krótkim czasie nie było żadnych cystern i nie wielu żołnierzy było gotowych by iść. 
Oto jak obie strony są zmuszone do rozmów pokojowych, ponieważ nie miały więcej 
pieniędzy na finansowanie wystarczyło, by zapłacić żołnierzom ale nie wystarczająco na 
broń. Oto jak Brytyjska Secret Service i służby, poradziły sobie z IRA. Byłem częścią tej 
struktury, mogę nawet dać wszystkie dokumenty. nawet numery rejestracyjne aut. Jestem 
pewien, że Jerry Adam potwierdzi każdy z nich. W kosmosie jest to samo. To zrozumienie 
procesu, bycia w stanie popchnąć, być w stanie zrozumieć swoją pozycję, czym jest, co jest 
celem. Pracujesz z Plazmą, teraz pracujesz z natężeniem Plazmy. Właśnie nauczyłeś się, jak 
przenosić systemy. Zwiększasz natężenie przepływu Plazmy w jednej w porównaniu do 
drugiej, więc teraz możesz przejść do wyższej siły, zwiększając Plazmę, by się poruszyć, lub 
poprzez dodawanie do grawitacyjnego lub magnetycznego. Więc tutaj zajmuje to 10 sekund, 
tutaj jak oceniasz, w pół milisekundy. co wraca, w jakie sile jest naszym cel. Nie wyrzucasz 
tak sobie kota, licząc że wyląduje w przestrzeni. to wszystko wymaga rozwoju, to wszystko 
wymaga technologii do zrozumienia. Cały proces jaki jest teraz, musisz się ruszyć i będzie to 
bardzo trudne dla wielu z was, zmienić sposób myślenia. Twój sposób myślenia to motor, 
szpikulec i rotacja, a prędkość obrotowa daje ci prędkość z jaką możesz podróżować. Teraz 
gra się zmieniła, możesz spłaszczyć tą sferę, wciąż możesz stworzyć rotację, ale teraz robisz 
to poprzez przepływ Plazmy. Ale nie masz już pozytywnego, i negatywnego, masz proporcję. 
Większa siła zawsze leci do mniejszej, ale ale jak idzie, to musi zrekompensować to co wraca. 
Zawsze znasz kierunek w którym chcesz podążać, masz cztery razy większy oporu w rzędzie 
wielkości w warunkach plazmatycznych, od tego co wraca, więc możesz zmierzyć w dowolny 
sposób, plazmatyczno-magnetyczny lub plazmatyczno-grawitacyjny. Wielu z was nigdy nie 
zrozumiało pierwszej części nauczania w Trani. Jeśli zrozumiałeś, zrozumiesz to, co właśnie 
powiedziałem. Wróć i obejrzyj, nauki w Trani, zrozumiecie bardzo dokładnie, co to jest, o 
czym mówię. Nie uczę, abyś zrobił i udowodnił, że znam wiedzę, uczę by inspirować, aby 
zobaczyć jak długo zajmie ci zrozumienie tego, czego cię nauczyłem. Jestem bardzo dobrym 
nauczycielem, nie szukam wyników, patrzę kiedy to zrozumiesz. Cztery lata od Trani, i wciąż 
nie rozumiecie. Któregoś dnia ktoś to oglądnie, to jest to, o czym mówił, ale muszę ci 



powiedzieć, wyjaśniłem to w ośrodkach badawczych Fundacji Keshe, wiedzą dokładnie to o 
czym mówię. I to jest przełomem w nowych technologiach, która nadchodzą. Zatrzymałem 
się i milczę do momentu aż ktoś to zrozumie. Ale, cofam się i nauczę, i nauczę aż kilka osób 
rozumie i wtedy możemy przynieść przełom. Więc kiedy chcesz podróżować, pamiętasz to? 
Chcesz przejść od A do B nie wiesz, jaki jest warunek A, czy możesz to zobaczyć, lub nie ale 
są wskazania nawet z tyłu że pola przechodzące przez to, jest sposób, w który możesz 
zobaczyć czy pola podróżują bezpośrednio do ciebie lub przechodzą przez pośredników. 
Mamy specyficzną technologię balansu centralnego rdzenia, która jest bardzo podobna do 
tego. Ale to wciąż jest długa droga do twojej wiedzy, bo jeszcze tam nie jesteś. Za każdym 
razem, gdy system wchodzi w interakcje, tworzy swój własny grawitacyjno-magnetyczny 
przepływ pola, z tyłu i z przodu, to jest odcisk palca, skąd z kosmosu pochodzi. Więc kiedy 
przejdziesz stopniowo przez proces, wiesz, czy twój kot jest po drugiej stronie księżyca, czy 
zwrócony ku Tobie. Ten szary jest od kota, inne pokazują materiał przez który przeszedł 
przez centrum księżyca i z czym oddziaływał. Ta część przybycia, dużo różni się od tej 
części, ale jest na tej samej Plazmie, pamiętasz masz CO2, nie widzisz węgla i tlenu 
oddzielonego, oboje są w jednym GANSie. Musisz rozwinąć technologię w nadchodzącym 
czasie, aby widzieć, która część tej Plazmy jest w jakiej sile Węgla, która część tej Plazmy 
siedzi w sile Tlenu. Ciągle masz dużo do nauczenia się. To dlatego wyjaśniłem to kilka 
tygodni, przed paroma tygodniami, kiedy umieścisz CO2, w spektrografii Ramanowskiej 
widzisz różne elementy, ponieważ siła pola w spektroskopii Ramanowskiej w podczerwieni, 
uderza to coś w różnych miejscach jest jak promień, a potem w tej sile, widzi to, a w tej sile 
widzi, widzi tamto, to są 22 różne elementy. Zapytaj operatora, jaka jest jego liczba 
dopasowań w systemie. i ile razy powtarzaliśmy to? Dlaczego używamy ??? spektroskopii? 
Wtedy na tak wiele sposobów, jeśli rozumiesz to wtedy wiesz, gdzie jest twój kot, gdzie 
siedzi lub gdzie chcesz wysłać swojego kota, ponieważ jest to mniej więcej skąd pochodzi siła 
pola. Poruszasz się do jednego poziomu wyżej i jest to rząd wielkości. Tym możesz wysyłać 
małe istoty bardzo szybko, ale to daje ci co chcesz wysłać, cały pakiet, można nadal wysłać 
go przez to ale najpierw musisz się dowiedzieć w stosunku do tego gdzie jesteś. Nie chcemy 
bilokować Scottiego, by wylądował na Marsie, kiedy chciałeś go wysłać do Nowego Jorku. 
Jest dużo do rozwoju, jest dużo do rozwoju, zanim człowiek dostanie to wszystko od razu bo 
chce to mieć już. I nie jest to powód, co mówiłem, jeśli jeśli rządy wydają, przestaną 
wydawać tak dużo pieniędzy na broń, i wydawać to na rozwój technologii kosmosu na rzecz 
Pokoju, załapiemy te rzeczy o wiele szybciej. Czy możesz sobie wyobrazić 100 milionów 
żołnierzy którzy stają się stu milionową grupą naukowców pracującą nad tym samym 
projektem to jest taki sam koszt i taka sama ilość ust do wykarmienia a teraz mamy nową 
technologię więc nawet nie musimy ich karmić. Ciała same się nasycają Panie Keshe chcę 
zadać pytanie od Dante które jest stosowne. Ona zadała kilka pytań: czy Słońce jest gorące, 
czy jest zimno w kosmosie, ale szczególnie jak pojazd kosmiczny podróżujący w kosmosie 
jest chroniony od wpływów promieniowania słonecznego i innych gwiazd że nie przegrzewa 
się ani się nie spala? O, to jest proste. Proszę o następne pytanie, bo na to Armen może 
odpowiedzieć albo może John nam na to odpowiedzieć. Ja nie znam odpowiedzi. To z 
powrotem do szkoły. Jeśli nie znasz odpowiedzi John, to jak możesz budować pojazd 
kosmiczny i lecieć w kosmos? On poleci, nie przejmuj się. Myślę, że on zna odpowiedź ale 
nie chce nam powiedzieć jeszcze. Widzisz, magnetyczna tarcza jako część technologii 
obronnej jest bardzo zaawansowana. Więc zależnie od tego jakie pole przekraczasz to 
wzmacniasz swoją osłonę. To jest ten sam proces, wzmacniasz tylko przepływ plazmy Tu nie 
chodzi o to, żebyś miał generator W technologii kosmicznej gdy jesteś odpowiednio dojrzały i 
rozumiesz proces to rozumiesz że masz przepływ pól. I niewielkie zmiany pól generują duże 
ilości prądu. Możesz zwiększyć ten prąd w swojej tarczy i to, co robisz to przechodzisz o 
jeden poziom w górę. Wróć do wykładu z zeszłego tygodnia. Fizyczność powstała poprzez 



interakcję pól gdzie Interakcja pól wytwarza energię. To energia plazmowa. Nie ma konwersji 
do stanu materii bo nie ma trzeciego stanu, który mógłby to przekształcić. Pola Słońca w 
interakcji z polem Ziemi tworzy pola tlenu, ale pozostaje jako pole do chwili interakcji z 
polem grawitacyjnym Ziemi, w wymiarze jej bezwładności, wtedy przechodzi do stanu 
materii. Wszechświat pełen jest bytów chyba że dopasujesz do bezwładności stanu materii. W 
ten sposób materia pojawia się na tej planecie. I dlatego my tylko absorbujemy określone 
pierwiastki, a nie inne ze wszechświata bo bezwładność planety dyktuje absorpcję 
określonych pól które konwertują to, co jest w przestrzeni na stan materii. Mówiliśmy o tym 
już wcześniej na wielu wykładach Więc jeśli wyjdziesz na gorące słońce to wytworzysz dużo 
mocniejsze pola, o dużo większym zasięgu A jeśli ciągle jest gorąco wtedy kreujesz drugą 
warstwę i trzecią warstwę tak dużo warstw jak tylko chcesz, ale upewnij się poprzez 
zrozumienie przepływu plazmy w reakcji proporcji dostarczania Tu przepływa w tą stronę, a 
tu w tamtą Każde pojawiające się pole, może być dostosowane poprzez tarcie. To element 
warstw reaktorów był taki, teraz gdy to rozumiesz nie potrzebujesz silników musisz tylko 
wiedzieć która warstwa zwiększa przepływ pól plazmy. Powiedziałem znajomemu, który 
zrobił dużo plazmowych silników, że to już się skończyło. Jeśli wielu z was zrozumie ten 
proces. Jestem pewien, widzieliście nowe systemy z centrów badawczych Wkrótce można 
będzie je nabyć jako zestaw. Czas, gdy człowiek marzył o rotacji i poruszaniu się za pomocą 
mechanicznych silników, się skończył. dawno temu. Skończyliśmy z uprzemysłowioną 
motoryzacją. I myślę, że gdy pokażemy pierwsze systemy, w nadchodzącym Miałem nadzieję 
pokazać to dzisiaj, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi czy to pokażą. wtedy zobaczycie 
wskazania tego czym to dokładnie jest. że tworzycie warunki ... Powoli zbliżamy się do tego 
procesu w jakim funkcjonuje wszechświat. Najtrudniejsze było ukazanie wam, że materia 
może tam być a teraz nie tylko odchodzicie od ruchu wytwarzanego przez silnik ale również 
rozumiecie jak pola mogą generować obrót Teraz rozumiecie jak pola mogą stwarzać 
fizyczność i że interakcja fizyczności i rotacji generuje energię. To tarcie w pewien sposób 
jajeczko i sperma tworzą duszę a dusza prowadzi do kreacji fizyczności. Nie ma różnicy 
Teraz wchodzimy na kolejny poziom zrozumienia nauki. Czy są inne pytania? Czy nie chcesz 
zobaczyć filmu o obracających się reaktorach od Miguela? Myślę, że to przeszliśmy przez 
wirujące reaktory zobaczmy przepływ plazmy w reaktorach Reaktory przepływu plazmy OK? 
gdzie nie ma silnika gdzie widzisz przepływ pól plazmy. Niedawno, gdy uczyłem to 
wyjaśniałem jak można to zmierzyć. Jest metoda, żeby to mierzyć. I możesz zobaczyć siłę pól 
plazmy w ludzkim ciele i można to zmierzyć w prosty sposób. Możemy mierzyć wszelkie 
rodzaje Czy to Mosfeq? Możesz mówić?, Czy to Armen? Dobry wieczór Ha! Ten facet musi 
być w Los Angeles jeśli jest u niego wieczór Tak, dzień dobry. Chciałem zapytać o jedną rzez 
Mr Keshe Ty pytasz od pięciu lat i nie przestajesz pytać, kontynuuj Ok nie będę pytał. Czy 
mogę notować? Tak, czy chcesz żebym zatrzymał Nie, mogę notować Tak, OK Gdy 
powiedział pan, jak rozumiem, Coś nie tak.... OK, Gdy myślisz o wzroście i zmniejszeniu 
plazmowego prądu Jak zwiększyć i zmniejszyć plazmowy prąd? Potrzebujesz plazmowego 
źródła prądu. Ja rozumiem, ale jak to zwiększać i zmniejszać? Czy robimy to mechanicznie 
czy w inny sposób? Nie, potrzeba tylko.. Co z ulubionym słowem Marko Gradient? Tak to 
jest to on ci odpowiedział. Masz odpowiedź Armen? Nie słyszałem. To była krótka wersja. 
Jak mówiłem ulubione słowo Marko to "gradient" Wiem, rozumiem to. Gradient, Większy 
gradient da Ci mocniejsze pole i mocniejszą plazmę Wróć do tego, o czym mówiliśmy: o 
proporcji. Pamiętasz: 20:1 Tak Teraz zastosuj 1000:1 Przepływ plazmy jest tu, podłącz się do 
niego Tak, jak to rozumiem, rozumiem tą strukturę, ale to czego nie rozumiem o tego 
(nieczytelne) w zasilaniu Mamy tu mały przycisk. który możemy przełączać by zwiększyć lub 
zmniejszyć moc. I to jest, jak rozumiem, metodę zmniejszania i zwiększania mocy Bo 
widzisz, w normalnym mechanicznym systemie, jak mówisz są takie gadżety Prawda? A w 
technologii plazmy mamy dwa gadżety: Grawitację i magnetyzm Więc jak zamieszasz się 



nimi bawić? Musimy zrozumieć, że mamy do czynienia z dwoma przepływami pól Używasz 
jednego, żeby kontrolować drugie a na końcu tego wartość musi być stała. Niezależnie od 
mocy. To zrozumienie wprowadza nas do następnego wymiaru Czy to co wkładam tworzy 
jedno połączenie? Czy mogę odzyskać to, czego potrzebuję Czy potrzebuję drutów? Nie 
widzimy drutów we wszechświecie Czy potrzebuję to wy pozycjonować aby uzyskać 
przepływ magnetyczno grawitacyjny w zależności od jednego z nich? OK, teraz zmieniła się 
cała nasza perspektywa widzenia Nie, perspektywa wiedzy się nie zmienia, teraz rozumiesz 
Teraz rozumiem, Nie ma potrzeby stosowania silników To jest jak szlifierka, którą możesz 
przybliżyć lub oddalić lub możesz znaleźć inną metodę sterowania tym. Sterowanie jest 
bardzo łatwe, nie musisz tego ruszać ale rozumiesz jak przepływają pola Twój system 
sterujący staje się częścią twojego własnego stworzenia, co nazywam energią Nie ma tam 
żadnych wirusów Wyjdź na zewnątrz i popatrz w niebo Wtedy zrozumiesz dużo. Karolina jest 
tym dobra Ona stoi na zewnątrz i "trzask!", to właśnie się dzieje i ja widzę ten przepływ pól z 
tamtąd dotąd Ona stała się w tym bardzo dobra Więc ucz się jak odczuwać przepływ Bo jest 
to częścią tego, co określamy jako zrozumienie systemu. Musimy przejść do kolejnego 
poziomu Musimy zrozumieć co znaczy przejście do kolejnego poziomu I musimy zrozumieć 
jakie inne procesy są z tym związane To właśnie chcemy zrozumieć Mr Keshe Ty już to 
zrozumiałeś, robiłeś to wiele razy. Robiłeś to bardzo dużo razy. Musisz się cofnąć i spojrzeć 
na proces jako całość, i następnie popatrzeć na to, co widać Aż do momentu jest coś czego 
mogę dotknąć, A może to jest tak, jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, mówiłem dziś rano 
pomyślałem Czy powinienem pójść i zapytać ilu z tych ludzi faktycznie spędziło faktycznie 
20 minut chociaż jeden dzień w zeszłym tygodniu zrobiło coś dla Fundacji ilu z was zrobiło 
coś , a ilu tu przyszło, żeby tylko porozmawiać Ilu z was zobowiązało się, żeby coś zrobić? Ja 
tego nie wiem, sami musicie to ocenić Chcecie pokoju, chcecie wszystkiego innego, chcecie 
wiedzy ale nie jesteście przygotowani, żeby na to zapracować Więc tak długo jak widzicie w 
tym swoją korzyść jest robione zrób system Magrav i wszystko inne Teraz dam wam kolejne 
ćwiczenie jak to zrobisz, to otrzymasz kolejne ciało ja to nazywamy kolejną pułapkę, 
następnym razem To jest to, co musisz zrobić, to jest częścią tego, co musisz zrobić Idź i stań 
w nocy na swoim balkonie, lub w ogrodzie i spójrz w niebo zobaczysz wiele gwiazd, wiele 
ich różnych kombinacji Wielu z was ... częścią bytu fizycznego wiesz o tym, że Ziemia ma 
duszę i każda z gwiazd ją ma Ilu z was może zamknąć oczy i nie próbuje mówić: zamknąłem 
oczy i nic nie widzę ale ilu z was widzi duszę tej planety po przez swoją duszę? Nawet mając 
otwarte oczy możesz próbować dostrzegać duszę Stań przez swoim mężem, żoną czy 
dzieckiem i zobacz, czy możesz wykryć i odczuć duszę Człowiek powinien iść tą drogą ten 
facet nie pochodzi z Ziemi, nie zna właściwości, ale tam egzystuje człowiek nie ma oczu nie 
masz systemu radarowego straciliśmy zaufanie do własnego Kreatora, który jest naszą duszą 
My nie bawimy się już w magię, bo to nie jest zabawa Musimy stopniowo, jak to się mówi, 
wznosić naszą duszę Jeśli popatrzymy na to od tej strony aktualnie nasza dusza, jako istoty 
ludzkiej funkcjonuje w tej sile Musimy to zwiększyć Bo na tym poziomie nasza dusza 
komunikuje się z innymi duszami Dokąd chcemy iść, czy z duszami ludzkimi o tym 
potencjale, czy z duszami bla, bla i innymi Człowiek będzie miał trudności w kosmosie jeśli 
tylko będzie patrzył na to, co widzi ponieważ niektóre dusze nie mają fizyczności w sile 
człowieka To jest... To nie jest łatwe, ale to są początki ale jest wiele możliwości widzenia 
duszy tak jak mamy specjalne okulary do widzenia w ciemności Są pewne kroki, przez które 
przejdziemy wiele z tych rzeczy omówiliśmy specjalnie dzisiaj i kilka razy w poprzednich 
paru tygodniach i jakiś czas temu i teraz możesz powiedzieć: o, ty mówiłeś o tym na 
wykładzie, na 100 którymś pamiętam co mówiłem na wykładzie 246 za dwa lata To nie jest 
tak, że ustaliliśmy drogę, jak mówiłem Nie wiem, czy mówiłem wam o tym poprzednim 
razem Pisałem o tym do jednego z Poszukiwaczy Wiedzy posłaniec gdy mówi ci jesteśmy 
właśnie taką osobą będąc w takim określonym czasie w nadchodzącym tysiącleciu to nie jest 



tak że on to przewidział on ustawił własną duszę aby była opiekunem aby spełniły się jego 
słowa i spełniło się to, co powiedział tak jak powiedział ponieważ dusze, gdy się zobowiązują 
że coś osiągniesz to zrobią to i w wielu wypadkach, gdy czegoś sobie życzę to nie jest 
życzenie jeśli jest to decyzja mojej duszy wtedy staje się moim życzeniem Wtedy rozumiemy 
więcej o świecie kreacji My zwykle myślimy, że chcielibyśmy, żeby coś się stało ale to dusza 
tego chce i robi z tego twoją potrzebę Pójdź dzisiaj lub jutro i stań obok swojego dziecka albo 
kota, albo męża, albo kogokolwiek i spróbuj spojrzeć w jego duszę, masz wystarczającą 
wiedzę, żeby to zrobić lub zrób sobie plazmowy generator energii i trzymaj się go obserwuj 
kiedy zaczniesz widzieć rzeczy "kątem oka". ludzkie dusze Ci z was, którzy byli tu ze mną ja 
już stworzyłem taki system plazmowy możesz go dotknąć, ale zależy co od niego chcesz i 
wtedy otrzymujesz siłę, moc plazmowej materii Gdy zrobisz taki system plazmowy i go 
trzymasz możesz osiągać to czego potrzebujesz I to jest piękno tego, co nadchodzi wraz z 
rozwojem nowej technologii Gdy zastosujesz swój system Magrav i podłączysz go do prądu 
jesteś limitowany do 240 V Elektro magnetycznych pól a twoja plazma ma limit, którym jest 
ograniczenie stanem materii. Gdy budujecie reaktory plazmowe, co mam nadzieję robią nasze 
zespoły to jest bardzo obiecujące co osiągacie i to, co już jest osiągnięte a teraz już nie macie 
ograniczeń w plazmatyczno magnetycznych polach sił mocy grawitacyjno magnetycznej To 
ty, jak Armen powiedział, zależy jak to ustawisz I jak wrócimy do tego, o czym mówiliśmy 
dawno temu to teraz stopniowo zaczynasz rozumieć to, co było przed tobą zamknięte. Bądź w 
miłości Musisz dać, aby otrzymać i zrozumieć co dałeś i co otrzymałeś Kłamstwa i oszustwa 
stają się bardzo bardzo trudne Bo nie zadajesz pytania do ucha człowieka ani ust, które to 
tłumaczą Ty zadajesz pytanie ludzkiej duszy a ta oświeca Tu zwykle przypomina mi się 
piosenka, pamiętacie: ty masz 16 lat i idzie ci 17, chłopcze mówi: "do widzenia samotności" 
"dzień dobry szczęście", bo teraz zaczyna się czas szczęścia i już nie będziesz mieć 
problemów Ja wstałem i światło padło na moją twarz i ta stara piosenka dała mi odpowiedź 
mówiąc tak: Mój Boże "co mam postawić na stole" Musimy zrozumieć, że rozwój ludzkiej 
duszy wchodzi w nową fazę i możemy to zrobić, mamy narzędzia Robimy GANSy aby 
pomóc w rozwoju duchowym ludzkości i teraz możemy wycelować w ludzkość na elewację 
duszy A co zrobimy z prezydentem Trumpem, tego nie wiem Co zrobimy z innymi 
przywódcami światowymi? ale najważniejsze to co zrobimy ze sobą? Nowy wymiar nowego 
zrozumienia technologii plazmy zrozumienie i wytworzenie przepływu pól To zmienia 
wszystko, tak jak mówiłem: po raz pierwszy nie zależymy już od żadnych obrotów ani 
spalania Teraz znaczenie ma dla nas transfer przepływu pól Czy będziemy sprzedawać baterie 
naładowane poziomem dusz? Czy będziemy sprzedawać baterie z poziomem złota? Czy 
będziemy sprzedawać baterie na poziomie żywności? Widzę, że KF zaczyna sprzedawać 
różne kule o różnych siłach i cokolwiek Wchodzimy w nowy wymiar I im szybciej to 
zrobimy i pokażemy magię to w to nie uwierzą i powiedzą, że coś jest nie tak ale niestety zbyt 
wielu magików, którzy nazywają siebie zwolennikami KF którzy robią zbyt dużo magicznych 
sztuczek Mr Keshe, czy możemy zadać jeszcze pytanie bo wydaje się, że będzie w tym 
temacie Huan mówi, że to my możemy przegrać lub odnieść sukces zgodnie ze ścieżką naszej 
wiary więc pytanie brzmi: Czy w kategoriach nauki o plazmie i w kategoriach pól plazmy 
Czym jest wiara, lub czym jest .... jaka jest percepcja naszej wiary z punktu widzenia plazmy? 
Moje wyjaśnienie jest bardzo proste: To, co uważamy, że dla nas jest dobre aby to mieć, lub 
w tym być lub z tym egzystować Muzułmanie wierzą, że zabijanie, strzelanie jest moją 
ścieżką, ponieważ Mohamed powiedział więc stało się moją wiarą ale nie jest tym, co 
Mohammed powiedział albo staję się Chrześcijaninem w swojej wierze i jeśli wszystko robię 
źle więc idę w niedzielę i wrzucam do pudełka zapłatę i to wszystko, moje winy są zmyte i 
mogę to robić od nowa. Co powoduje, że wierzymy? Czy jest to tylko metoda akceptowania 
tego, że jesteśmy Nasza wiara pochodzi z tego, co myślimy, że jest dla nas dobre, żeby mieć 
To jest nasza percepcja lub wiara co jest moim prawem? więc muszę to dostać to jest moją 



wiarą. albo oni sprawiają, że myślę, że moja wiara jest tym, czym są Muzułmanie albo tym, 
czym są Chrześcijanie Ktoś może być wychowany tak, żeby być dobrym dla innych ale ktoś, 
kto zawsze chce być dobrym ten w zasadzie jest najgorszy bo bo będąc złym pracuje nad tym 
wystarczająco długo, żeby wyglądać w tym dobrym Czym jest moja wiara, w co wierzymy 
Jeśli wierzę w cokolwiek to jeśli jestem w to zaangażowany to ustawiam moją duszę w tym 
kierunku A potem mogę powiedzieć, że ponieważ wierzyłem, to otrzymałem, więc mam to, 
czego chciałem. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do 
współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


