
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
5 min 37 sekund. Witam Wszystkich na 242 Warsztatach Poszukiwaczy Wiedzy w czwartek, 
20.08.2018 Jestem gospodarzem, Rick Crammond i ponownie jest z nami Pan Keshe z 
Fundacji Keshe Instytutu Kosmicznego, który przedstawi dzisiaj naukę i najnowsze 
informacje z Fundacji Keshe. Panie Keshe czy jest Pan gotowy na dzisiejszy wykład? Tak, 
dzień dobry, miłego dnia wszystkim, jak zwykle. skądkolwiek i kiedykolwiek słuchacie tych 
serii Poszukiwaczy Wiedzy. Poszukujmy wiedzy w dalekim zasięgu i naszym zrozumieniu to 
będzie kamień węgielny naszej pracy w rozwoju technologii kosmicznej. Jedną z 
najważniejszych rzeczy jeśli mówimy o podróży kosmicznej jest to jak mierzymy pola 
kosmosu. Jesteśmy przyzwyczajeni do różnego rodzaju narzędzi do mierzenia, urządzeń 
mierzących i jednym z najbardziej powszechnych które ludzcy naukowcy zaakceptowali, jest 
Tesla. I ten system pomiarowy nie tylko odnosi się do dźwięku lub cokolwiek, do siły, odnosi 
się do siły ludzkiego człowieka, wewnętrznej interakcji, odnosi się do pól ze Słońca do Ziemi 
odnosi się do dosłownie do wszystkiego, na tej co nazywamy może płaskim wszechświatem 
lub w ludzkim wszechświecie lub Unicosie, ma ten pomiar w środku, co nazywamy Tesla jest 
człowiekiem który to wynalazł i na wiele sposobów mamy odwróconą Teslę co jest co 
nazywamy profesorem Miles'em co jest jej polem grawitacyjnym. Mniej więcej takie same 
ale różniące się skalą rzędu i na tak wiele sposobów jeden nie może istnieć bez drugiego. 
Mierzymy nasze, nawet siłę naszej duszy przez Teslę. Jeśli człowiek chce mierzyć.. jeśli 
człowiek dojdzie do głębi zrozumienia by wiedzieć, że jest pole magnetyczne promieniujące z 
duszy człowieka w danej sile, która w odniesieniu do środowisku gdzie duszą manifestuje 
siebie. W swojej interakcji z tym środowiskiem tworzy to, co nazywamy przejściem pozycji. 
Co nazywamy mózgiem człowieka i wtedy w tym procesie rozwija swoje własne pola, które 
w interakcji z fizycznym stanem materii pozycji tworzy fizyczność ciała człowieka. Więc 
nawet nasza dusza ma siłę Tesli, nawet fala w danej sile, która staje się emocją śmiechem, 
radością ma tą siłę, siłę Tesli. Musimy rozwijać te technologie i wielu naukowców na świecie 
zaczęło rozwijać takie technologie dogłębnie. Naukowcy w Cambridge, naukowcy w Izraelu 
w Ameryce, Rosji na wiele, wiele sposobów zaczęli nawet mierzyć siłę, fale lub jakkolwiek to 
nazywają siłę Tesli każdej pojedynczej komórki, każdego umysłu, każdej duszy. To co 
musimy zrozumieć to to, że dusza człowieka jest ułamkiem duszy tej planety w tym co 
nazywamy siłą Tesli I Dusza tej planety względem układu słonecznego lub Słońca i Słonce 
względem galaktyki i galaktyka względem co nazywamy linią centralną wszechświata, 
wszystkie mające swoją siłę w Tesli. Wybraliśmy nazwę człowieka, ponieważ możemy 
odnosić się do jednego z największych naukowców tej planety, Ale jedną rzecz, którą musimy 
zrozumieć sprowadza nas to do jednego punktu, jak komunikuje się człowiek? W kosmosie 
człowiek... co nazywamy językiem człowieka czy jest to angielski, czy afrykański, czy 
hiszpański czy chiński, czy japoński jest konwersją duszy zrozumienia pewnego warunku w 
zrozumienie słownictwa, lub dźwięku w który sam się manifestuje.. Mamy jednostkę 
konwersji, mamy jednostkę przestawiającą która konwertuje wszystko do jednego punktu, a z 
tego punktu staje się językiem. Więc musimy iść do tego punktu przed konwersją, przed 
inwersją języka przed inwersją myśli, to nie tylko język. My myślimy w Farsi, mówimy w 
Farsi. Wyobrażamy sobie rozwijamy, śmiejemy się, cieszymy się w tym języku. Angielskim, 
francuskim, więc... ale więc czym jest język przed tym inwerterem? Przed tym gdy 
skonwertujemy siłę duszy w ten język? W wielu moich naukach nawiązuje i mówiłem co 
robią dzieci, jak się komunikują, w jakim języku? Znają swoją pozycję, nie ma znaczenia czy 
będzie to chińskie dziecko angielskie dziecko, irańskie, czy z Afryki i postawicie je obok 
siebie w ciągu kilku godzin ustalą hierarchię, co lubią w sobie, czego nie lubią. Żaden z nich 
nie mówi w swoim języku żadne z nich nie rozumie angielskiego ani francuskiego, ale 
rozumieją głos słownictwa, ale pomiędzy nimi komunikują się. Językiem komunikacji 
dziecka od urodzenia jest język duszy człowieka i wszyscy o tym wiemy. I wszyscy patrzymy 



na tą tajemnicę jak dusze się komunikują. Przy narodzinach nie ma języka, ale jak umieścisz 
dzieci obok siebie to zobaczysz ich reakcję, hierarchię, co lubią w sobie, czy lubią się 
dotknąć, Więc człowiek dochodzi do zrozumienia że jego dusza ma siłę i jest ona zrozumiała, 
przez fizyczność innej osoby, To jest podstawa przed konwersją, przed tym jak postawimy 
inwerter języka do niego. To jest język duszy człowieka. Bardzo dużo ludzi przy narodzinach 
ma niebieskie oczy. Dlaczego? Ponownie widzimy jak rosną i wtedy kolor oczy zmienia się z 
niebieskiego w wieku 2-3-4 lat? Ponownie to jest transformacja duszy, siły duszy poprzez oko 
człowieka kolor niebieski.. W pewnym momencie kiedy umieramy w wielu przypadkach 
możesz zobaczyć duszę człowieka poprzez oczy człowieka w kolorze niebieskim. To jest to 
co w rzeczywistości rozumiemy. ale jest też krok dalej, łączymy to ze zrozumieniem duszy na 
poziomie planety Ziemi, przy tworzeniu tej planety. Więc jeśli umieścisz rybę, kurczaka, 
człowieka, psa konia, może tuż przed punktem narodzin czy oni wszyscy znają tą samą 
mowę? Ponieważ oni wszyscy noszą tą samą duszę, nic nie zostało naruszone w ich czystości 
wtedy wracamy do dalszego kroku. Gdzie widzimy duszę człowieka względem duszy Ziemi? 
Czy jesteśmy świadomi na poziomie siły duszy odczuwania planety? Czy dusza planety, czy 
dusza systemu słonecznego i galaktyki mówi poprzez naszą duszę? Czy jesteśmy świadomi 
kiedy coś dziwnego dzieje się w odległości, ale zaczęliśmy to ignorować? Czy musimy 
stworzyć i zrozumieć nowy wymiaru, poprzez zrozumienie języka wszechświata który jest w 
naszej duszy, ponieważ zostaliśmy stworzeni z tego, więc nie może inne. To stanie się 
głównym punktem dla tych którzy nazywają się podróżnikami kosmosu. Jakim językiem 
mówisz do człowieka z Zeus? On nie zna francuskiego, angielskiego, arabskiego, 
japońskiego.. czy niemieckiego. ...społeczności mówią i komunikują się ze sobą i trzeba 
nauczyć się tak jak, w którym mówisz w angielskim, arabskim, francuskim, mamy pierwszy 
język w domu i drugi na zewnątrz. Naucz się nowego języka, który jest językiem... każdy z 
nas zna ten język ponieważ z nim się urodziliśmy, ale o nim zapomnieliśmy. My 
decydujemy.... Hello Panie Keshe, straciliśmy ostatnią część zdania. Myślę, że mamy... 
Myślę, że mamy problem z połączeniem dzisiaj. / Jestem spowrotem. Witam Panie Keshe. 
Więc wracamy do punktu zrozumienia czy musimy się uczyć nowego języka? Gdy stajemy 
się ludźmi kosmosu czy potrzebujemy zrozumieć czy już znamy ten język? To nie jest język 
naszej matki. To język nasz uniwersalny język. Bardzo jest prawdopodobne, że gdy człowiek 
stanie się świadomy warunku podróży kosmicznej w plazmie wszechświata. Kiedy człowiek 
nie będzie potrzebował wymiaru fizyczności wtedy człowiek zacznie mówić.. Hello Panie 
Keshe? Myślę, że powiedział, że kiedy człowiek traci wymiar fizyczności Hello Panie Keshe, 
nie słyszymy Pana nadal jest Pan na liście i ma Pan włączony mikrofon, ale nie słyszymy 
Pana teraz. Tak wypadł. Wypadł. Znowu wrócił. Słyszycie mnie? Tak. Teraz słyszymy. Tak. 
Musimy przenieść się na drugi system, mamy zakłócenia na tym. To co tłumaczyłem to, to 
czy musimy uczyć się nowego języka? i to jest język kosmosu. Język duszy kosmosu może te 
zakłócenia mają powód dla nas by pomyśleć lub iść wstecz i powtórzyć i zapamiętać i 
spróbować razem co my.. i jak my komunikowaliśmy się pierwszego dnia naszego życia na 
tej planecie ale mogliśmy czuć wszystko nie mieliśmy oczu by widzieć ale wiedzieliśmy, że 
jesteśmy w czyiś rękach wiedzieliśmy, że fizycznie ktoś nas przenosi, ktoś nas całuje ktoś 
robi co potrzebujemy. Czy dusza zwierzęcia staje się świadoma w punkcie narodzenia, 
ponieważ musi widzieć natychmiast i rozpoznaje środowisko ponieważ ich życie od tego 
zależy? Wtedy dusza terminuje, język duszy się rozszerza lub czy język duszy staje się 
konwerterem w przestrzeń wymiaru? Czy mamy taką samą rzecz w naszym wymiarze duszy? 
w odniesieniu do naszego środowiska? Ale teraz z tego języka nie ma użytku, muszę go 
konwertować jest przejście pomiędzy dwoma komorami serca które w punkcie poczęcia w 
punkcie narodzin przełącza się przy pierwszych narodzinach kiedy pierwszy raz wdychasz 
powietrze, zamyka się. Czy to jest drugie przełączenie fizyczności przekazanie przełączenia 
Duszy Człowieka? Połączenie wymiaru fizyczności w życie człowieka i duszy człowieka? 



Czy nasze ciało zrobiło to przejście i czy jest on w nie wbudowany? Czy to tylko mówimy że 
cyrkulacja krwi się zienia bo podczas narodzin zostaliśmy odseparowani od serca naszej 
matki? Zrozumienie języka duszy i dla nas wszystkich by to wiedzieć staje się jednym z 
kamieni węgielnych wiedzy kosmosu. To jest jakbyś wszedł do hiszpańskiego baru i tylko 
mówisz po arabsku, nieważne jakie znaki migowe użyjesz nie są zrozumiałe. Uśmiechasz się, 
odpowiadają. Krzyczysz, krzyczą do ciebie. Nasza dusza kiedy stajemy się częścią kiedy 
stajemy się częścią ludzi kosmosu, będziemy mieć ten problem ale z naszą fizycznością. 
Musimy zrozumieć, będziemy zmuszeni by zrozumieć, musimy zrozumieć wymiar 
fizyczności w którym jesteśmy. Ponieważ patrzymy na manifestację człowieka w punkcie 
narodzin, ale w wymiarze wszechświata patrzymy na manifestację człowieka w momencie 
dokończenia głównego mózgu które moja Dusza ugruntowała. Jest dojrzałe. rozpoznaje swoje 
środowisku, może zareagować na nie, może rosnąć względem niego i odzwierciedla i 
wskazuje co lubi w nim. Czy to czas dla nas by cofnąć się do punktu naszych narodzin i 
znaleźć język komunikacji, z którym się urodziliśmy i który zapomnieliśmy? Ponieważ ten 
język staje się niższym poziomem zrozumienia język wszechświata i galaktyki i reszty tego. 
Ponieważ to jest ta sama zasada, pamiętasz jak rysowałem spiralę gdzie szliśmy ze środka na 
zewnątrz? To samo się dzieje z językiem wszechświata, nie ma różnicy. Jeśli spojrzysz na 
całą strukturę to jest ciągle to samo. Nie lubię pracować na tym, nie widać tego. Jeśli to jest to 
jest totalność języka wszechświata język człowieka jest gdzieś tutaj, język duszy galaktyki 
gdzieś tutaj, wszechświata gdzieś tutaj.. Unicos w różnej sile tutaj.. to jest dusza Kreatora 
Wszystko jest stworzone z tego zgodnie ze swoją siła. Ale jeśli spojrzysz, wszystkie zawierają 
się na tej samej Lini, na tej samej sile. Mają wspólny mianownik siły, tak bardzo jak 
komunikuje się na zewnątrz otrzymuje spowrotem w sile Duszy Kreacji, w nienamacalności 
ale w wymiarze siły pól Wszechświata. Na tak wiele sposobów dochodzimy do zrozumienia 
że człowiek nie potrzebuje uczyć się nowego języka by zostać pasażerem wszechświata. Gdy 
umieścisz człowieka w plazmie wszechświata i stworzymy w naszym statku kosmicznym, 
wymiar plazmy w odniesieniu do tego co nazywamy energią neutronu plazmy nasze dusze 
mówią taką samą siłą i mają taką samą siłę i myśli. Czy byłoby to zaskakujące gdybyś poznał 
człowieka lub stworzenie z innej planety działające w tym wymiarze i znałbyś jego język 
ponieważ mówi tak jak ty. Komunikujecie się w sile galaktyki i wtedy może musisz nauczyć 
się czegoś z siły wszechświata, nie rozumiesz tego języka. wtedy musisz zajrzeć w głąb siebie 
i znaleźć siłę, która jest wyższa z której on jest zrobiony, w której on może się komunikować i 
co możesz przekonwertować jego w twoje, tak, że możesz go zrozumieć. Nasuwa się kolejny 
punkt. Kiedy przejdziemy do tych wymiarów, czy zobaczymy, ludzi z innych wymiarów? 
Czy będziemy obserwować ich nie oczami człowieka, ale widząc poprzez obserwację Duszy 
Człowieka. Na wiele sposobów, jeśli wrócimy do tego zrozumienia, jeśli wrócisz i zaczniesz 
mierzyć siłę Emocji Człowieka, zobaczysz, wielu naukowców doszło tego punktu, testują, 
rozwijają, aby przetestować, aby zobaczyć reakcję, zmierzyć falę w tym, co nazywamy, 
częstotliwość lub cokolwiek, ponieważ fala Duszy w interakcji z materialnym stanem mózgu 
człowieka potrzebuje penetracji, i ta penetracja znana jest jako częstotliwość lub Hertz lub 
cokolwiek włożysz, ale na końcu tego jest Tesla, jest tym, co nazywamy, mierzymy siłę pola. 
A następnie kiedy oddziaływuje ze stanem materii, dowiadujemy się jak przez nią przechodzi 
i daliśmy temu nazwę Hertz lub częstotliwością. Co jeśli rozumiesz to w całości wiedzy w 
fizyce i jeśli my zrozumiemy, że to jest siła pól grawitacyjno-magnetycznych, gdy uderza w 
blok, nie ma znaczenia, czy jest to mózg człowieka, czy cewka miedziana, czy cokolwiek 
innego, musi przenikać. Gdy nie może przez to przejść, musi znaleźć sposób, aby przejść, w 
pewnej sile może przez to przejść, może się przedostać przez niektóre rzeczy i nazywamy to 
częstotliwością lub długością fali, a teraz możemy to zmierzyć. Naukowcy rozwijają coraz 
więcej i więcej sposobów pomiaru emocji, uczucia, reakcję. Wysłałem Ci zdjęcie, Rick czy 
możesz je umieścić proszę? Z twarzą, która jest zasłonięta. (RC) Tak oczywiście. (MK) Jeśli 



spojrzymy na to zdjęcie to wiele się nauczymy, i wyjaśnię tobie później, czym jest to zdjęcie. 
Wiedza świata nauki postępuje bardzo szybko, ale idziemy do drugiego końca, musimy iść 
odwrotnie, do siły Duszy Człowieka. Jeśli weźmiemy mózg, jeśli weźmiemy mózg człowieka, 
i to co jest Duszą Człowieka, nasi naukowcy mierzą różne głębokości, te fale, te 
częstotliwości, a potem mówią, że to są Emocje, to jest interakcja, to jest odpowiedzią na 
rozpoznawanie życia i pozycji, Czy słyszysz mnie? (RC) Tak. (MK) Czy możesz przedstawić 
zdjęcie? (RC) Tak, mogę to zrobić, jeśli chcesz. Oczywiście, proszę, tak. (MK) I co jest 
ciekawe, jeśli spojrzysz na to zdjęcie, widzimy to, co nazywamy elektrodami na mózgu, 
każda pojedyncza mała rzecz jaką widzisz na tej głowie jest czujnikiem, który mierzy 
długość, siłę, częstotliwość lub cokolwiek jak chcesz to nazwać, w mózgu osoby która to 
nosi. I to co widzisz ten komputer w tle i widzisz ekran monitora z przodu, to jest nagranie 
wideo tego. To urządzenie na głowę, które jest pełne elektroniki mierzy każdą, każdą 
częstotliwość, każdą falę produkowaną w mózgu człowieka w danym punkcie, jest 
zaprojektowany przez izraelskich naukowców. Komputer, który widzisz w tle, program został 
napisany przez naukowców z Uniwersytetu Cambridge. Dwóch naukowców, dwie grupy 
naukowców plus inna grupa naukowców zebrali się razem, aby oszacować, czy ten mózg tej 
osoba działa, czy ma Emocje, czy odpowiada na rzeczywistość i fakty, czy potrafi 
rozpoznawać. Czy rozpoznaje jego imię? I wszystkie odpowiedzi brzmią: tak! Zrobiliśmy tak 
daleki postęp w wiedzy że... jeśli zauważysz, jest kabel mocno wspierający każdą pozycję 
tego mózgu. Jest około stu czterdziestu, stu pięćdziesięciu elektrod na tym hełmie, jest 
wyjątkowy, było po raz pierwszy w historii, przyniesiony przez, co nazywamy Izraelczyków i 
Belgów i naukowców z Cambridge University, którzy pracowali przez długi czas, aby to 
zrobić, ponieważ nie mogliby mieć pozycji, w której mogli przetestować. I to było ich test. To 
jest ???, jeden z najbardziej istotnych testów, dzięki któremu mogli potwierdzić, że osoba 
żyje, rozpoznaje swoje imię, ma funkcję i żyje. Jeśli spojrzysz na kształt dłoni, jeśli spojrzysz 
na twarz, ta osoba była w śpiączce, i teraz została przywrócona do życia. Naukowcy, 
najbardziej kompetentni naukowcy świata, potwierdzili istnienie życia, ona siedzi, ona mówi. 
Jest pacjentką w stanie śpiączki, która została uznana jako martwa, aby maszyny mogły być 
wyłączone. Zajęło to mniej niż 14 dni z Technologią Fundacji Keshe, aby przywrócić ją do 
życia i potwierdzić to przez naukowców. To jest tak zaawansowane, że mapuje kolor mózgu, 
wszystkie dane, wszystkie kolorowe zdjęcia zostały wykonane w tym samym czasie, prze 
dostępny skaner MRI i CT, który pokazuje, że mózg jest w pełni aktywny, i nigdy nie widzieli 
czegoś takiego wcześniej. Czy musimy osiągnąć poziom Dusza Człowieka, aby przywrócić 
resztę do funkcjonowania? Widzieliśmy postępy w realizacji tego u Naomi. Jest to tak 
radykalne, że nikt nigdy tego nie widział. Według naukowców z Belgii, co nazywamy 
centrum, gdzie ten test został przeprowadzony, przy porozumieniu trzech krajów, właściwie 
rząd musiał być zaangażowanym w ten test, ponieważ był zbyt zaawansowany, i powodem 
dla którego Izraelczycy to zrobili było potwierdzenie, że Technologia Keshe jest tak 
kompletna że Szaron - premier Izraela może być wyprowadzony ze śpiączki i doszli do 
wniosku, że tak. Jeśli przejdziesz do historii Szaron, został przeniesiony do domu zaraz po 
tym teście. Ale zostało to zablokowane przez Premiera Izraela, ponieważ Irańska technologia 
fizyków jądrowych nie mogła być używany przez żydowskiego przywódcę, był poniżej. 
Pozwolić premierowi umrzeć było ważniejsze niż imię człowieka i jego narodu, dlatego 
tworzymy jeden naród ze wszystkich ludzi. Ale co jest ważne, ta kobieta, to kobieta, która 
sądziła przeciwko Fundacji Keshe, i nie powiedzieli, że wróciła do życia, i cała sprawa jest 
przypięta do tej dziewczyny, Śmierć, potwierdzona śmierć gdy przybyła tylko bicie serca. 
Przywróciłem ją do życia, bez żadnych opłat, w ciągu miesiąca, 14 dni jadła i wszystko inne. 
I mamy komunikację od matki i jest w niej że izraelski rząd i naukowców i naukowców z 
Cambridge, przyjadą by zobaczyć, Pan Keshe musi tam być. A potem policja zmieniła to jako 
coś, co zostało zrobione źle. To jest główny przełom w świecie nauki. Jedyna osoba która 



potrafiła odwrócić śmierć w życie jest Chrystus. Teraz zrobiłem to dwa razy, jestem jak 
podwójny Chrystus. Naomi i ona. W oczach Belgii jestem przestępcą, w oczach reszty świata, 
najbardziej inteligentnym naukowcem, który wie jak przywrócić życie. I pokazaliśmy to jako 
dowód w sądzie. Naukowcy z całego świata potwierdzili to, mamy pełną dokumentacje. Teraz 
przedstawiliśmy ci trzecią sprawę. Pan Delanoua zniszczył dowody, aby nie pokazać jeden z 
największych zysków w nauce człowieka, którą świat naukowy musiał potwierdzić. I 
zabawne jest to, że czerwony krąg ma film z procesu, kiedy ona wraca do życia. I pięknem 
tego jest, że wszystko zostało nagrane. Naukowcy z Cambridge i naukowcy z Izraela podadzą 
dowody w sądzie. Największe osiągnięcie człowieka, aby dać życie martwemu ciału. Ale na 
końcu tego, gdzie naukowcy zbudowali systemy? Zmierzyliśmy i opracowaliśmy technologię, 
dzięki której możemy zmierzyć długość fali mózgu. Ale ta długość fali pochodzi skądś. 
Pochodzi z centrum mózgu, pochodzi z Duszy Człowieka. Czy potrzebujemy robić jeszcze 
bardziej skomplikowane systemy, aby wejść wewnątrz i na zewnątrz, aby wejść w strukturę 
mózgu i znaleźć częstotliwość, długość fali, siłę Tesli Duszy Człowieka, tak, że możemy 
wysłać człowieka w kosmos. Jak daleko wy, jako poszukiwacze wiedzy jesteście 
przygotowani na podjęcie kolejnego kroku? Jak daleko jesteś przygotowany na stworzenie 
warunku, że widzisz działanie Dusza Człowieka w zawartą w jednym z twoich reaktorów? 
Dwie grupy pracują nad tym, Chińczycy i Amerykanie. Jedna grupa wypadła, poszła w innym 
kierunku badania, jedna grupa doszła do ruchu pola tego Wszechświata w wymiarze Duszy. 
Mamy cztery grupy zmierzające w kierunku rozwoju kosmosu, fizyczną, niematerialną i 
Duszę. Musimy... Ponieważ niektórzy z was zgodnie ze swoim zrozumieniem wybiorą lot 
według tego, z czym czują się wygodnie. Jak blisko jesteś swojej Duszy, tak, że możesz 
zaufać, Duszy swojego pilota? Lub wolisz być w nienamacalnym wymiarze i podróżować w 
obrębie statku kosmicznego? Lub niektórzy z was zadecydują, że jestem wystarczająco 
inteligentny, że chcę podróżować z moją własną Duszą przez cały Wszechświat i przejawiać 
się tak, jak ja to czuję. Musimy zrozumieć naukę kreacji. Musimy zrozumieć wiedzę o 
stworzeniu. Musimy 'ograniczyć' siebie do wymiaru Wszechświata, a nie do wymiaru czaszki 
człowieka. Jeśli na to spojrzysz, gdy wychodzisz dalej na zewnątrz, dochodzisz do innego 
wymiaru namacalności, Rick mogę przejąć proszę? Co jest ciekawe, musimy to wziąć dalej, 
jak powiedziałem, idziemy do wymiaru życia. Wchodzimy w wymiar uczuć, wchodzimy w 
wymiar fizyczności, w jaki sposób nasza fizyczna egzystencja powstaje w materii kości i 
ciała? Jeśli to jest twoja Dusza, oh. Jeśli to jest twoja Dusza i promieniuje na zewnątrz, i 
zgodnie z siłą swojej pozycji, staje się mózgiem człowieka, mogę to narysować, jestem 
beznadziejnym rysownikiem wtedy w centralnym punkcie wszystkie te siły, wszystkie z nich, 
stają się tym samym i to tworzy granicę kształtu mózgu człowieka. Bardzo ciekawe, ale są 
dwa czynniki. Ten mózg człowieka jest zawarty w czaszce człowieka, która nieustannie 
obsypuje wapniem mózg. Bardzo dziwne, nad czym świat nauki nigdy nie usiadł i nie 
przemyślał to ten mały jegomość. Jakim cudem wszystko na najwyższym poziomie wapnia, 
nadaje kształt mózgowi człowieka? I jak ten wapń jest przekształcany i jest spozycjonowany 
w strukturze Duszy w strukturę kości człowieka? Tak, że wtedy totalność tego, co nazywacie 
ciałem mózgu staje się ciałem człowieka. Ponieważ każde miejsce na tym ciele ma 
odniesienie na tym ciele. To niesie Duszę Człowieka w sile konwersji. To niesie siłę planety 
do punktu konwersji. Czego więcej mogę jeszcze nauczyć? Jak ignorancki jest człowiek? Jeśli 
zbiorowa siła tego w danej sile tworzy Emocję śmiechu, radości, cała fizyczność na nią 
reaguje. Ile więcej? Co jeszcze rozumiemy, że musimy zrozumieć? Wtedy gdy wchodzisz w 
inny wymiar, w inną pozycję we Wszechświecie, z różnymi siłami, teraz kształt tego samego i 
siła konwersji da ci inny kształt. Ale Dusza jest wciąż taka sama. Falownik, to co nazywamy 
mózgiem człowieka, w odniesieniu do warunków pól, do stanu materii istnienia, 
zamanifestuje człowieka w tym wymiarze i w tym kształcie. Ale czy musimy zrozumieć 
więcej lub czy musimy zrobić systemy aby odnaleźć tajemnicę istnienia? Lub że nie było 



żadnej tajemnicy, tylko my nigdy nie zrozumieliśmy. Ponieważ jest to te same powielanie w 
całym Wszechświecie. Ci co przychodzą, aby zobaczyć człowieka, pojawiają się w kształcie 
człowieka, z powodu warunków tej planety według tej manifestacji, tworzą ten warunek. 
Może z niewielkim odchyleniem jak my widzimy, Jeden jest czarny, drugi biały, jeden jest 
żółty, krótki, wysoki, jeden ma niebieskie oczy. Co jest odbiciem Energi z Duszy Człowieka 
w wymiarze jego fizyczności. Gdy oni próbując się zaadaptować, możemy zobaczyć troszkę 
zielonego oka z przerwą w środku, mogą być trochę zielonkawe, mogą być trochę żółte. 
Dlaczego nie mamy nic przeciwko, jeśli widzimy czarnego lub białego człowieka lub 
chińczyka lub Amerykanina lub Afrykanina, a potem nagle kiedy widzimy inny kolor i 
wymiar z innej pozycji we Wszechświecie, oni są obcymi? Czy nie jesteśmy obcymi dla 
siebie na tej planecie? Wtedy wracamy do tego czym jest język Duszy Wszechświata? I czy 
jesteśmy, teraz gdy rozumiemy działanie Dusza Człowieka, odbiciem Duszy Kreatora? 
Odpowiedź brzmi 'TAK'. Jeśli weźmiesz odbicie Duszy by zamanifestowała się... Czyjś 
mikrofon jest otwarty! Jeśli potrzeba siły Duszy Człowieka i jej interakcji z fizycznością 
mózgu człowieka by stworzyć Duszę palca, tak, że w wyniku tego mogliśmy zobaczyć palca, 
w jego wymiarze ruchu, czym było by to, jak bym umieścił to tutaj i potem, to jest luka 
przestrzenna we wszechświecie i tym punktem manifestacji jest Dusza Człowieka, która 
prowadzi do stworzenia człowieka, i to jest Dusza Kreatora. Ma swoją długość fali, zgodnie z 
interakcją staje się manifestacją fizyczności człowieka. Więc taka będzie siła Duszy Kreatora 
w stosunku do kreacji duszy ludzkiej. Stworzyłem człowieka na swoje podobieństwo. W 
wymiarze Duszy człowieka. I następnie Dusza zadecydowała jak zamanifestować się 
stosownie do swego środowiska żeby potwierdzić swoją egzystencję. Ale pytanie brzmi w 
odległości pomiędzy ludzką Duszą, a punktem kreacji duszy palca istnieje medium i tam jest 
życie. Jest egzystencja. Dlatego w interakcji z tym wszystkim zredukowało się do tego by stać 
się Duszą palca i mózgu człowieka. Więc takie będzie istnienie życia w wymiarze fizyczności 
wszechświata. Bez znaczenia ile będzie pomiędzy nimi wszechświatów i ile galaktyk. 
Człowiek nie może być skopiowany w innym położeniu może z niewielkimi zmianami w 
innym wymiarze. Człowiek w ludzkiej duszy nawet jeśli jest taki sam to fizyczność ludzka 
jest wyjątkowa stosowanie do środowiska które ją stworzyło. Wtedy znów: Czy potrzebujemy 
pojazdu kosmicznego żeby podróżować do wymiaru Duszy Kreatora Jeśli człowiek znajdzie 
rozwiązanie tej zagadki ze swojej Duszy fizyczności, ze swojego mózgu do jego Duszy, 
człowiek wkrótce rozwikła ścieżkę do Duszy Kreatora Wiele ras od milionów lat ciągle tego 
poszukuje ponieważ nie rozumieją ostatnich dwóch minut tej nauki. Musimy zrozumieć 
więcej musimy poznać proces naszego własnego stworzenia. Musimy być w stanie zrozumieć 
życie w wymiarze Duszy a nie życie w wymiarze fizyczności. Widzę wiele oczu, ale nie 
widzę nikogo, widzę wiele kłamstw, ale nie mówię o żadnym. Czy ludzka fizyczność może 
okłamać ludzką Duszę? Wątpię. Dzisiejszy wykład jest bardzo krótki ale jego zrozumienie 
zajmie człowiekowi miliardy lat. Nikt z was nie będzie w stanie przeskoczyć z jednego do 
drugiego. Chyba, że odkryjesz tajemnicę własnego stworzenia. To jest ważne dla wielu z nas 
żeby zrozumieć nasze wewnętrzne ja nasz wewnętrzny byt, który jest wnętrzem naszej Duszy, 
to jest istotą naszej kreacji. Zabrałem was do warunku fizycznego spowrotem do energii, z 
powrotem do interakcji pól co prowadzi do kreacji duszy kosmicznego pojazdu i jeśli ci, 
którzy są wystarczająco zaawansowani zrozumieją to prowadzi to do tego czym jest kreacja 
duszy Kreatora To jesteś ty, który to stworzył. I ponieważ tam masz swoje myśli, więc 
zawarta jest tam część twojej duszy. Nasi Chińczycy walczą z tym oni to widzą, ale nie mogą 
dosięgnąć Nasi amerykańscy przyjaciele napierają na to ale nie dostrzegają rzeczywistości 
istnienia. Wszystko musi mieć wymiar materialny ale wszystko musi mieć wymiar duszy, 
wtedy osiągniesz sukces. Wtedy będziesz w stanie kreować to, co zamierzasz kreować. 
Historia człowieka jest bardzo krótka w porównaniu z istnieniem wszechświata ale na tak 
wiele sposobów musimy zrozumieć całość, nie tylko elementy. Musimy wrócić do istoty 



prawdziwej kreacji nie tylko kreacji fizyczności. Mówię to we wszystkich wykładach w 
prawdziwym świecie nauki KF teologia jest częścią fizjologii. Bez zrozumienia kreacji duszy 
nie istnieje fizyka. Mówią mi, że jako fizyk nuklearny stałem się ateistą. Jako fizyk nuklearny 
zrozumiałem prawdziwą istotę kreacji. Bez uprzedzeń. Mam możliwość zobaczyć i mam 
możliwość zrozumieć prawdę. I jestem w stanie zaakceptować to, że możemy poznawać 
coraz głębszą prawdę. Abyśmy mogli odkrywać coraz więcej tajemnic stworzenia. To jest 
praca dla fizyków jądrowych, to naukowców bez uprzedzeń kolor, rasa, wiedza, 
wszechświaty, wszystko jest takie samo. Czy są jakieś pytania? Dzień dobry Panie Kehse. 
Halo? Dzień dobry Panie Keshe. Dzień dobry dr Azar szybko wróciłaś. Tak, mam parę pytań: 
jedno to to, co mówiłeś, że był człowiek i połączył się z Kreatorem.... Mam pytanie: jeśli na 
przykład ty byłbyś Kreatorem jest nas ponad 7 miliardów i powiedzmy, że jesteś Kreatorem, 
jako przykład, i stworzyłeś mnie. A ja się wściekłam na ciebie, co się zdarza jak Kreator by 
się czuł, poczuj co byś czuł? Nic, to tylko kolejne komórki ludzkiego mózgu. Jeśli jedna 
komórka umiera to nie znaczy, że reszta mózgu też musi umrzeć. Jeśli jedna komórka źle 
funkcjonuje to nie znaczy, że reszta mózgu musi źle funkcjonować. Czy tak samo czujesz jak 
my, czy Kreator czuje? Bo, jeśli ja zrobię coś głupiego to czy czujesz... Przypuszczalnie wielu 
z was nagle robi głupie rzeczy i on może naprawdę to jakoś odczuć. To jest tak jakbyś, nie 
wiem czy miałaś kiedyś udar mózgu miliardy komórek nagle ulega zniszczeniu. Tak? Jeśli 
jedna umiera, co dzieje się ciągle, to zastępuje ją inna. To jest znane, ale pozwól, że coś ci 
wyjaśnię Wiadomo, że .... jest powiedzenie we wszechświecie: że był taki czas, że nawet 
Kreator płakał nad uwarunkowaniami, które nazywamy egzystencją. Były katastrofy na 
ogromną skalę tak, że nawet dusza kreatora odczuła. Bardzo rzadko, gdy galaktyki i 
wszechświaty zderzają się w wielkich na tak ogromną, nie do uwierzenia, skalę I ponieważ 
komórki mózgu są takie same i również bywają ogromne destrukcje, Dusza Kreatora to czuje 
i często płacze. W wymiarze duszy Kreatora. I to się dzieje na bardzo dużą skalę. Inne 
pytanie, które mam, to próbuję zrozumieć gdy myślę o odczuwaniu gdy oddycham i próbuję 
koncentrować się na oddechu i go czuć, Mój oddech nie przechodzi przez moją klatkę 
piersiową idzie w dół do dolnych partii brzucha. Więc jeśli chciałabym zrobić podział ciała na 
mózg, klatkę piersiową i brzuch to jak ważne jest to połączenie emocji z duszą, i wszystkim, 
co ma związek z brzuchem? Ponieważ gdy czuję przepływ energii to czuję serce, bicie serca, 
jak porusza się w klatce piersiowej i również coś dzieje się również w niższych partiach 
brzucha. Ale nie czuję żadnego ruchu w mózgu chociaż myślę, że mózg jest jakby liderem. 
Jakie znaczenie ma brzuch dla tych elementów? Każdy z nich posiada własne komórki, które 
się łączą To jest tak samo jak wtedy, gdy się zakochujesz. Odczuwasz różne sensacje w sercu, 
ale również coś jak motylki w żołądku. Co miłość ma wspólnego z żołądkiem, z sercem i z 
mózgiem? Wszystko zaczyna wariować. Nic nie działa. OK, następne pytanie brzmi: 
Poprzednim razem mówiłeś o zasadowości i kwasowości. Magnetycznym była kwasowość 
wodór jest dający, lubi dawać. Jak dusza, dusza jest dawcą, jest magnetyczna. O.... dusza 
bierze również. OK, więc zawiera oba, ale jak przejdziemy do serca i obu płuc które są bazą 
tego, co nazywamy formacją gwiazdy.... Serce i płuca Serce i płuca są warunkiem 
fizyczności. Próbuję ustalić połączenia i dusza, jeśli spojrzysz na pętlę nieskończoności rysuję 
pętlę nieskończoności do serca, czyli punktu centralnego i przejdziesz od duszy do klatki 
piersiowej i pluć Czyli najpierw płuca, pętlą nieskończoności, potem punkt centralny, i 
dochodzimy do drugiego płuca pętlą nieskończoności i wszystkie trzy w jednym centrum. 
Więc siła jednego do drugiego Jak to działa, próbuję to kalkulować matematycznie, więc Ja 
potrafię zrozumieć teoretyczny koncept. Ty masz podstawy nauk medycznych a to jest część 
pierwszych 31 nauk. Omówiliśmy to tam w szczegółach. Połączenie pomiędzy sercem i 
płucami, jako połączenie z duszą i kreacja tego, co nazywamy drugą częścią struktury 
fizyczności. Ja to wyjaśniam szczegółowo jeśli przejdziesz do nauk medycznych to myślę, że 
tam znajdziesz. To zajęło jedną całą lekcję, jeśli dobrze pamiętam, albo gdzieś około na 



jednym z wykładów. Mr Keshe, gdy Dusza promieniuje i jest gotowa to nie działamy z 
poziomu fizyczności Czy to jest takie uczucie takie dobre odczucie? jeśli to rozumiem 
Jakbym robiła coś nadzwyczajnego? Jak to rozumiesz? Widzisz, ty możesz zwiększyć moc 
ludzkiej duszy poza sferę fizyczności człowieka. i możesz to wszystko objąć w niej. To się 
bardzo łatwo robi. Ale człowiek boi się o to, co stanie się z jego fizycznością - tkwi to gdzieś 
w jego mózgu. Nazywamy to strachem przed śmiercią. Jeśli zmienisz warunki to będziesz 
mógł wykreować środowisko w duszy człowieka lub na poziomie łączącym zaufanie do 
egzystencji, które możesz opuścić lub rozprzestrzenić swoją duszę poza wymiar fizycznego 
życia. Czasami człowiek niebawem zobaczy .... kobieta..... i następnie widzisz ich jako 2, 3, 
różne...... Jeśli... Jeśli... Powiem wam to, bo ja to poczułem i wiem o czym mówię ale może 
być dla was trudne do zrozumienia. Ale wyjaśnię, żeby to zrozumieć Jeśli przebywasz wśród, 
jak to określam, pięknych ludzi i jeśli ich dotykasz jeśli patrzysz na nich, struktura ich ciała 
zmienia się. Zależnie od tego, która dusza Nawet uczucie ekspansji ciała się zmienia. Nawet 
rytm i zapach ciała się zmienia. Nawet kolor oczu odnośnie widzenia, zmienia się. Czujesz 
różnicę w aurze, różnicę w egzystencji Język zmienia się, głos się zmienia emocja się 
zmienia, wiesz, że jesteś w obecności innej duszy. Jeśli jest to ta sama fizyczność to jak to się 
stało? I możesz to powtarzać jeśli rozmawiasz z jednym to masz odczucie jakbyś rozmawiał z 
innym i masz to samo odczucie jak rozmawiasz jeszcze z kimś innym i czujesz to samo gdy 
rozmawiasz z trzecim albo z czwartym. Nawet głos się zmienia. Poczucie lęku się zmienia. 
To, co dla jednego jest lękiem, drugiego cieszy. Jeden może pocałować, a inny nie. Widzisz 
ukrywających się za zasłonę egzystencji gniewu. Ale to tylko dusza, która zmienia 
fizyczność. Tak samo jest w atmosferze, to samo pomieszczenie i takie same intencje. Ale 
najdziwniejsze jest to, że nikt nie wie co ktoś inny zrobił albo robi. Dla innych jest pustką, bo 
tam nigdy nie byli i tego nie robili. Bo to było w ich obecności. To tak jak kiedy ktoś śpi 
podczas gdy jego bliźniak gotuje coś w kuchni. To jest element tego, co człowiek doświadczy 
w kosmosie, nie mamy wyboru. Jak mówiłem, gdy tworzymy trzy różne wymiary sił pól 
duszy, i masz trzy dusze w jednym ciele to czy zobaczymy trzy ciała w trzech różnych 
środowiskach? Czy stwierdzimy, że to wszystko istnieje w jednej fizyczności? Czy są jeszcze 
pytania? Dziękuję Panie Keshe Dziękuję bardzo. Jako element pracy KF programu 
pokojowego który podjęliśmy i realizujemy dr Azar, dr Parvis i inni naukowcy z Iranu 
prawdopodobnie wkrótce zorganizują ich pierwszego pacjenta w śpiączce mają możliwość 
akomodacji w Iranie po przez program pokojowy. Oczekujemy tego. Mam nadzieję, że dr 
Azar, Dr Parvis i inni którzy z nami współpracują pomagają w tym by zobaczyć czy będzie 
można.... jak można to zrobić. Mam nadzieję, że nam się uda i wierzymy, że zaczniemy 
pierwszego listopada. Ciągle czekamy na Amerykanów W Chinach znaleźliśmy ludzi, z 
którymi zaczęlibyśmy w nadchodzącym czasie. Ważne jest żeby pokazać ludzkim duszom że 
możemy dotrzeć do dusz liderów bez względu na ich pozycję i siłę. Bardzo dziękuję dr Azar 
za pracę, którą robi pani w tle z naszą irańską grupą i dr Parvisowi. To nie kończący się 
wysiłek aby wprowadzić pokój i wiedzę. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do 
współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 1h57 min. Ten gość mówi, że mamy 
kilka... między innymi Johna Wellesa którego właśnie promowałem więc Kontynuuj John 
Tak, Dzień dobry Panie Kehse. Manifestował pan wiele razy że elektron nigdy nie oddziela 
się od swojego protonu Czy to prawda? czy nie możesz nigdy... Nigdy nie możemy oddzielić 
elektronu nie ważne gdzie go zabierzesz to jest połączenie pól magnetycznych. To jak ty i 
twoja matka czy oddzielę cię od niej jak zabiorę cię na marsa? Czy o niej zapomnisz czy nie 
masz połączenia? Gdy pole magnetycznie jest ustanowione to już zawsze tam jest. Twoja 
matka ma połączenie z twoimi dziećmi nawet jeśli ty polecisz na planetę Zeus. Bo jesteś 
pośrednikiem. Następne pytanie. Czy mogę dodać to co mamy na kablu elektrycznym to po 
prostu manifestacja pola magnetycznego przemieszczająca się wokół kabla? Mniej więcej 
lecz musimy zrozumieć więcej dlaczego możemy umieścić jeden na jednym końcu a odebrać 



go na drugim? Co to powoduje i jaka jest motywacja? Czy to daje, czy bierze więcej niż to co 
kreuje ten przepływ? Zawsze patrzymy na przepływ. Jak zawsze mówiłem jeśli nazywasz to 
grawitacyjnym to nazywasz to napięciami Eddiego lub jak nazywał to dr Miles, jak to 
nazywał? Fala skalarna? to wszystko powrót. by być w stanie pójść ponownie.... To bardzo 
proste tłumaczyłem to dzieciom w szkole w klasie jednego dnia. Może wy bardziej 
inteligentni ludzie zrozumiecie to lepiej. Jeśli wszyscy udajecie się drogą w jednym kierunku 
kilkuset z was, ramię w ramię i wszyscy maszerujecie w jednej linii i teraz przychodzi John z 
Meksyku i decyduje się wrócić iść przeciw wam, myślicie G... przechodząc przez was 100 
ludzi ramię w ramie.... Wtedy odpowiedzieliście samym sobie w odniesieniu do grawitacji i 
pól magnetycznych. Pola grawitacyjne do źródła zawsze biorą więcej energii bo zawsze 
musisz przedrzeć się przez to co idzie tobie naprzeciw To tak jak płynąć pod prąd. Jeśli 
płyniesz z prądem płyniesz szybciej płyniesz pod prąd to potrzebujesz więcej energii Lecz 
ludzka rasa wykorzystywała tylko na to że fala płynie na dół nigdy nie patrzyli na to co 
wraca. tam jest więcej energii lecz musisz wiedzieć jak to przełamać. patrzymy na ciśnienie 
lub różnicę potencjałów na spadku nie patrzymy na różnicę potencjałów na poborze. I tutaj 
nauka człowieka uderzyła w ścianę. i to ignorujemy bo nikt nam nie powiedział by się temu 
przyjrzeć. Bo ludzie , naukowcy sami tego nie zrozumieli teraz musimy. Bo inaczej jak 
powiedziałem pewnym naukowcom kosmicznym jeśli zajmie ci minutę by polecieć na 
księżyc ile czasu zajmie powrót. jeśli to będzie godzina by polecieć na księżyc, jeśli to będzie 
100 minut ile czasu zajmie ci powrót? jeśli płyniesz pod prąd przepływu magnetycznego -400 
jeśli nauczyłeś się płynąć z.... odwróconym napięciem zaciągu grawitacyjnego ziemi, to jak 
długo? 10 sekund? Człowiek nigdy nie poznał prawdy o technologii kosmicznej i wciąż 
pracujecie w wymiarze materii W momencie jak zdadzą sobie sprawę, to co wyjaśniłem kilka 
minut temu ostrzeżenie dla amerykańskiego rządu My nie musimy nic robić my już mamy 
włączone systemy teraz tylko karmimy przez waszą własną linię... Bo to ty nas wzywasz I my 
stosownie odpowiadamy Gdy otworzycie swoje linie władzy i energii Wzywacie mnie 
mówicie mi że zajmie to około godziny by do mnie dotrzeć sprowadzę was w 10 sekund, 
który z nas będzie upośledzony? Ty. bo nie masz wystarczającej energii by podróżować przez 
resztę godziny Ludzie nie rozumieją, lecz niebawem zrozumieją bardzo niedługo. Jeśli ja się 
zaangażuję w sprawy pokoju by zatrzymać dyskryminację nie zostanie żadna broń. 
Wytłumaczyłem to niedawno kilku wojskowym. dajcie mi 10 minut a nie będzie żadnego 
statku wojennego do walki. i to znajduje się w strukturze pól magnetycznych tej planety nie 
musisz nic robić. Jak dużo czasu potrzeba by ziemia zmieniła swoją polaryzację pól 
grawitacyjno magnetycznych? Jak to się dzieje że słońcu potrzeba 11,5 roku by zmienić 
polaryzację i w jednym momencie się przełącza. Ja wiem jak to przełączyć dajcie mi planetę, 
rdzeń, galaktykę mogę ją przestawić. mogłem zrobić 129 tesli a do tego nie potrzeba aż tyle 
Posiadam wiedzę wszechświata i gdy do tego dojdzie to to wymuszę lecz muszę zobaczyć i 
obserwować Są pewne rzeczy które musimy zrozumieć w odniesieniu do przepływu pól 
magnetycznych we wszechświecie i ludzkość tego nie zrozumiała więc nie wie co to jest..... ... 
gdy nie jest, wiem to nie jestem ignorantem lecz znów musimy zobaczyć jaka jest reakcja 
drugiej strony. Nie można winić przez cały czas amerykanów czy drugiej strony Irańczyków 
oni też muszą poczynić pewne kroki. Poczyniliśmy kroki otworzyliśmy wszystkie reaktory 
nuklearne Odpowiedzią amerykanów jest nie odpowiemy pozytywnie my odpowiemy 
pozytywnie. i gdy odpowiemy przyjaźnie każde drzwi to będzie dla nas dom wszyscy są 
przyjaciółmi. Musicie zrozumieć, że pola grawitacyjno magnetyczne mają właściwość która 
nie jest znana człowiekowi, znana jest jako tarcie pól. tarcie pól ma priorytet przed siłami pól 
wszechświata. Starałem się tego nauczyć ludzi od technologii kosmicznej szczególnie w 
chinach ale oni tego nie widzą. Mam wiadomość od Armena który mówi: Powiedziałeś 
amerykanom by mnie tego nie uczyli. powiedziałem ponieważ tego nie rozumiesz jesteś 
fizycznym chłopcem Jesteś dobry w robieniu systemów ale tego nie widzisz inaczej 



widziałbyś to w Sansano i przy 129 i jeszcze wcześniej. Bo on jest dobry w opracowywaniu 
systemów dla innych by inni mogli rozwinąć więcej. lecz jeśli spojrzeć na opór tarcia pól jest 
tak potężne że człowiek nawet, on nie ma pojęcia o tym Nie rozumiecie tego jak mam wam to 
wytłumaczyć? Najprostszym sposobem w jaki mogę to wytłumaczyć jest sposób w jaki 
próbowałem wyjaśnić. Gość stara się przepchnąć się przez 100 ludzi potrzebuje więcej energii 
by to zrobić będzie dużo silniejszy lecz w tym procesie starając się przezwyciężyć lub 
przedrzeć tworzy tarcie ta siła tarcia musi być w propozycji rzędu wielkości dużo silniejsza 
Jeśli jej użyjecie porazi prądem całą setkę, po prostu się otworzą Nic nie trzeba robić grupka 
nieżywych ludzi na ziemi nieprzytomnych to nic to walkower tarcie w siłach pól 
magnetycznych jest tak ogromne że gdy to zrozumiecie wtedy będziecie w stanie tego użyć w 
podróżach kosmicznych to wolna energia to tarcie pól słońca i ziemi tworzy to światło Nie ma 
różnicy lecz musicie zrozumieć jaka została użyta siła. Gdzie jest jej źródło, kto popycha tego 
jednego gościa lub czy może ma na plecach plecak odrzutowy, którego nie widzicie ale on się 
przedostaje Ignorancja wiedzy człowieka stała się jego mądrością ignorancji i to jest tego 
pięknem bo tego nie widzi i nie może zaakceptować bo tego tam nie ma a skoro nie potrafię 
tego zrozumieć to to nie istnieje. to idzie jak powiedziałem do teoretyzowania ci którzy nie 
rozumieją wtedy się śmieją i jak powiedziałem większość moich naśladowców jest takich bo 
nie rozumieją czego uczę. Jakieś inne pytania? Tak mamy Jane Cowl miał rękę w górze teraz 
jest panelistą. Czy chcesz zadać swoje pytanie? Włączę twój mikrofon. czy to Jane Cowl czy 
dobrze wymawiam imię? Postaram się włączyć mikrofon i zobaczymy nie zadziałało, zniknął. 
Cóż musimy to zatem tymczasowo odpuścić włączyłem mikrofon a on zniknął. Mamy pytanie 
w Q&A Jaką rolę gra dusza w takich warunkach jak rak? Jak ostatni wykład omawia 
znalezienie ziarenka guza zanim rozpoczniemy jakąkolwiek terapię. Zależy od rodzaju raka, 
jak wiemy, rak w naszych wykładach wytłumaczyliśmy wszystko jeden rodzaj jest z powodu 
wypadku większość obecnych przypadków raka wywodzi się z operacji gdy lekarze operują 
uszkadzają pewne tkanki a te nie mogąc się zbalansować tworzą zalążek raka Mamy raka 
ewolucyjnego którego ewoluujemy. i w tym procesie ewoluowania my jak to nazywacie część 
naszego ciała ewoluuje a część wciąż połączona z przeszłością tego nie akceptuje nowego 
częściowo przeszła do nowego i i trzeci rodzaj raka jest jak to nazywamy tworzony przez 
emocję emocje tworzą pola elektromagnetyczne które przechodzą przez system magrav 
energii pomiędzy stanem materii i emocji i gdy nie pasują zaczynają się zestalać to tak jak 
masz pole magnetyczne i grawitacyjne ziemi i słońca i w pewnej sile prowadzą do kreacji 
cynku lub miedzi. i jeśli ten cynk i miedź mogą jak to nazywacie stać się w warunku stanu 
soli planety ziemia jako jedno to otrzymujecie blok miedzi wiszący lub uderzający was w 
głowę. w innym przypadku staje się cząsteczkami i jest absorbowany przez oceany i 
powierzchnię ziemi. jeśli weźmiesz ten blok wtedy dlatego że posiada masę może wytworzyć 
absorpcję lecz w odniesieniu do struktury cynku w ciele człowieka cynk lub miedź to 
dynamiczna plazma to nie jest stan materii i gdy osiąga odpowiedni warunek soli w 
odpowiedniej części ciała i wtedy tworzy konwersję pól magnetycznych staje się kolejnym 
warunkiem egzystencji i tworzy nowe życie i to życie jest tak dobre. daje wiele wolności 
których nie mają inni więc wszystkie komórki chcą tam być. więc zaczyna rosnąć to nowe 
życie to jak to jak nowe życie w łonie matki wszystko jest takie (nieczytelne) jedzenie jest 
lepsze jest bardziej smaczne wszyscy się gromadzą każdy chce chce przybyć z końca świata, 
wszystko co chcesz znajduje się tutaj. Więc rośnie i staje się jak to nazywamy rakiem. lub 
zgromadzeniem komórek w nowym warunku życia tym jest rak. musimy zmienić dwa 
warunki zmieniamy środowisko spowrotem do stanu wcześniejszego i patrzymy czy rak 
zniknął lub staramy się go zbombardować rozpuścić cokolwiek co nowa nauka chemii z nim 
robi Więc jeśli rozumiesz prosty sposób, zrozumienie struktury kreacji jak to nazywacie 
interakcji pól Duszy z warunkiem emocji w mózgu człowieka, że to prowadzi do kreacji stanu 
materii tej istoty w formie gansu plazmy w danej części ciała To musisz zrobić dwie rzeczy, 



musisz zmienić siłę która została uwolniona z duszy lub możesz wyczyścić przejście bo jeśli 
masz jakieś emocje w przejściu teraz wszystko przechodzi do tego punktu to cynk lub miedź i 
wtedy kopia tego jest produkowana w tej części ciała człowieka jak pokazywałem na 
pierwszym rysunku. Teraz gdy wyczyściłeś brud pomiędzy Cynk przechodzi do swojej 
oryginalnej pozycji i nie ma raka. To jest tak proste, jest prościej wyczyścić drogę pomiędzy 
duszą człowieka i wymiarem fizyczności w mózgu człowieka aby fizyczny warunek w duszy 
człowieka nie istniał i w sekundzie nie ma raka. Bo to potrzebuje replikacji lub połączenia 
Nie możesz mieć palca na swojej dłoni jeśli nie masz pozycji jego działania w swoim mózgu 
a nie możesz mieć pozycji tego palca w mózgu jeśli pewne filtry od Duszy do tego punktu nie 
sprawią, że ta siła w tym punkcie odpowiada za palec To tak proste. Gdy siedzisz w pokoju i 
jest półmrok i mówisz o boże muszę zapalić światło, czy zapalasz światło by stworzyć 
warunek pól? lub czy wstajesz i czyścisz okno, które jest brudne od zewnątrz i to samo 
światło przechodzi. światło na zewnątrz jest światłem Duszy człowieka. okno to ten bałagan 
który jest stworzony pomiędzy tobą a Duszą. czyścisz okno dostajesz to samo światło nie 
musisz iść i wymieniać żarówki, włączać światła po co ci ta żarówka jeśli wyczyściłeś okno? 
więc chcesz zostawić okno brudne to zapalasz światło włącz wszystkie światła. Lecz to nie 
zmieniło w esencji duszy życia, słońce na zewnątrz wciąż świeci Nie zmieniło swojej siły. To 
takie proste. Ludzkie życie jest jedną z najprostszych spraw we wszechświecie. Moim 
problemem jest fizyczność człowieka nie jego dusza ja wiem jak tam się dostać lecz muszę 
przejść przez ból fizyczności by zrozumieć jak te brudne okna są wstawiane przez człowieka 
jedno po drugim nikogo innego. Nikt nie przychodzi i nie wrzuca brudu na twoją Duszę. 
brudzi okna sam człowiek. bo wtedy usprawiedliwia egzystencję. Więc czy chcesz zwiększyć 
siłę Duszy słońca na zewnątrz by było jaśniejsze? Coś więcej będzie prześwitywać i wtedy 
zmienić i nie będziesz musiał zapalać światła lub czy chcesz wyczyścić okno i to wszystko, 
nie musisz zwiększać siły słońca. Lub czy idziesz na chemioterapię, włączyć wszystkie 
światła, ściągnąć więcej ludzi by robili cokolwiek by stworzyć więcej świateł lecz źródło jest 
tam jest nietknięte jest dziewicze. Emocja człowieka to to brudne okno. Jeśli ją wyczyścisz, 
wiesz jak ją wyczyścić poprzez jej wzmocnienie ona się otwiera. Nie wiem czy byliście 
większość z was która żyje w wyrafinowanych miejscach. Jeśli udacie się to miasta Gent tak 
było kiedyś opuściłem to miasto lata temu przy głównym kanale jest restauracja jeśli 
pójdziecie tam udajcie się na górę Tam są toalety i wszystkie są szklane czyste szkło. i ludzie 
mają opory żeby tam iść obserwowałem ludzi wahających się, żeby tam wejść bo jak możesz 
wejść i siąść na toalecie z szybami gdzie każdy może cię zobaczyć ale sekret tkwi w tym, że 
jeśli tam wejdziesz i przekręcisz klamkę w szkle pojawia się mgła, nikt nie może cię zobaczyć 
i to jest ta mgła którą tworzymy, która ogranicza widoczność/ klarowność to tylko przełącznik 
musimy wiedzieć jak to zrobić i my tworzymy tą mgłę bo to potwierdza, że cierpiałem, że to 
się stało... Panie Keshe? tak dr Azar? czy mogę coś powiedzieć Tak. Kiedy mówi pan o 
zrozumieniu swojej duszy. co chcę powiedzieć, to wszystko, co ci wszyscy ludzie słuchają, 
jeśli chcesz zrozumieć swoją Duszę, to naprawdę musimy zakwestionować wszystko w co 
wierzymy. (MK) Nie, nie musisz kwestionować, nie musisz, Doktor Azar, to jest problem, nie 
musimy kwestionować. (A) Nawet jeśli w coś wierzymy, to wierzymy że jest dobre ponieważ 
w moich doświadczeniach byłam z tobą (MK) Zabiera to za dużo Energi, dlaczego chcesz 
jeść jedzenie przez umieszczenie wokół swojej głowy, zanim je włożysz do ust. (A) Ale Panie 
Keshe ale kiedy przestajesz wierzyć wszystko i wszystko, i ty po prostu zacząłeś żyć 
swobodnie, mam na myśli, wolność... Nie wtedy było to, kiedy nie robisz, kiedy ty przestajesz 
wierzyć we wszystko, nie, więc nie wierzysz również w swoje istnienie. Musisz zrozumieć 
siłę Duszy Kreatora. To jest sekret stworzenia. I jakiej sile w stosunku do niej chcesz się 
zamanifestować, Nic innego. To jest ostateczny cel każdej Duszy we Wszechświecie. Ile 
brudu jest między nim a mną? jaki jest sens wiary w nic ty chcesz zaprzeczyć swojemu 
własnemu istnieniu, do którego jesteś przywiązana... (A) Ja wieże, myślę że na przykład 



kiedy czuję, gdy widzę warstwy schodzą ze mnie doświadczenie akceleracji, czuje się dobrze. 
(MK) Ale jeśli ty pójdziesz krok dalej, idź dalej, Spójrz na Duszę Kreatora i swoją. To jest 
następny krok do rozwoju tych Dusz, które dojrzeją. Teraz patrzysz na wymiar własnej 
fizyczności i swojej Duszy, prawdziwa istota patrzy na przestrzeń między jego Duszą a Duszą 
Stwórca, jak narysowałem tą linię. Wtedy cokolwiek stanie się w fizyczności jest bez 
znaczenia, ponieważ ostatecznym celem jest elewacja Duszy Człowieka. i gdzie elewujesz? 
troszeczkę z twojej fizyczności, gdy umierasz, uchodzi trochę energii, ale prawdziwa esencja 
elewacji pojawia się, gdy zrozumiesz następny krok, czy jesteś zajęty tą stroną większą, lub 
jesteś zajęty istotą Duszy Kreatora, jeśli w taki sam sposób, jak powiedziałem, jeśli masz 
raka, idziesz i bierzesz chemioterapię, lub idziesz do mózgu i uporządkujesz problem w 
mózgu. Teraz kolejnym krokiem jest zrozumienie, że elewacja Duszy Człowieka, jest o wiele 
łatwiejsza, poprzez Duszę Kreatora niż samego człowieka. Człowiek nie chce tego zrozumieć, 
obawia się, jak ja mogę? A prawdą jest, że jestem. I możesz wyrzucić wszystko, ale nadal 
pracujesz w wymiarze fizyczności człowieka. następnym krokiem dla człowieka jest by 
zrozumiał, to ta przestrzeń między Duszą Kreatora a nim samym, to jest jak ta Dusza i palec 
na końcu mózgu z z filtrem w środku całej tkanki mózgowej. Teraz, kiedy wiesz, że jesteśmy 
z niej zbudowani, ostatecznym celem musi być pozycja Duszy Człowieka i Duszy Kreatora. 
Wtedy możesz się stać czymkolwiek. Co mówimy po arabsku, co mamy w Koranie to mówią, 
Mahomet błogosławić jego imię, mówi bezpośrednio, Chrystus odnosi się do tego. Boimy się 
naszej fizycznej istoty i wszystkiego do niej przywiązujemy by pozwolić jej żyć. Teraz, gdy 
wiemy, że żyjemy, życie człowieka, fizyczność człowieka zależy od Duszy Człowieka, i 
wiesz, że twoja Dusza jest połączona z nieładem fizyczności, zawsze mówię, że wstydzę się 
być w ciele człowieka, nie ma nic oprócz wstydu, ponieważ musisz walczyć z nim każdego 
dnia. Kiedy pracujesz z Duszą samego siebie i Kreatora, co za człowiek, co za problem, 
Wszechświat to twoja ostryga, tutaj jesteś zadowolony z ostrygi fizyczności człowieka, w 
której tylko cierpisz. Jakieś inne pytanie. (A) Dziękuję Panie Keshe. (RC) Mamy... (MK) 
Kończmy na dzisiaj? (RC)w Sumie tak, Jalal, chciałby coś powiedzieć. I mamy pytanie od 
Benjamina, który nie mógł mówić wcześniej, miał kłopoty ze swoim systemem, pytanie było: 
W starożytnej literaturze, jest wiele razy opisywana energia zwana chi lub prana - jako 
energia życia lub inne określenia, przepływająca przez ludzkie ciało i inne żywe istoty, jak 
możemy rozumieć..., (MK) Rick straciłem cię, czy możesz przeczytać pytanie? (RC) Czy 
mnie teraz słyszysz? (MK) Straciłem cię na parę sekund. Proszę. OK, pytanie było: W 
starożytnej literaturze jest wiele razy opisywana energia zwana chi lub prana lub energia życia 
lub inne określenia, przepływająca przez ciało człowieka i inne żywe istoty, jak możemy 
zrozumieć tą energię z perspektywy Plazmy? (MK) Czy możesz przeczytać to jeszcze raz? 
(RC) OK. Myślę, że tak naprawdę to już odpowiedziałeś na to pytanie na różne sposoby już 
dziś, ale pytanie od Benjamina: W starożytnej literaturze jest wiele razy opisywana energia 
zwana chi lub prana lub energia życia lub inne terminy, przepływająca przez ciało człowieka i 
inne żywe istoty, jak możemy zrozumieć tę energię z perspektywy Plazmy? (MK) Jest 
zabawna rzecz w stworzeniu życia na tej planecie i wiele razy lub człowiek nigdy nie 
zrozumiał esencji, prawdziwej esencji tego i to jest jak wtedy, gdy masz... Jak Tesla umieścisz 
słup lub belkę w ziemi i masz przepływ prądu przez nią, a potem to tworzy swoje własne pole 
magnetyczne. W życiu człowieka, tym słupem jest rdzeń kręgowy człowieka. Jeśli spojrzysz 
na strukturę rdzenia kręgowego, rozumiesz w jaki sposób płynie energia. Nawet w 
zwierzętach, nawet w drzewach, nawet w roślinach, nawet w rybach. Jeśli spojrzysz na dół 
struktury człowieka, gdy stoi, jest bardzo cienka, jak wiesz, jak zawijasz, więcej i więcej pól 
magnetycznych, przewodów razem ze sobą, dostajesz więcej mocy coraz więcej systemów 
nerwowych. Więc w pewnym sensie, jeśli spojrzysz na to, kręgosłup człowieka jest centralną 
kolumną pól, widzimy jedną połowę jako fizyczność człowieka, która jest nami na przedniej 
stronie, ale te siły pola przenoszą się na tył was, są równe, umieściliście wymiar fizyczności 



mózgu i stworzyliście twarz, rękę i nogę. Co dzieje się z drugą połową za wami? Dlaczego 
decydujemy się na płaski tył i inny kształt z przodu? Dlaczego mamy pośladki? Czy 
kiedykolwiek stanąłeś w miejscu gdzie zbiera się energia i wchodzi, wychodzi z planety? 
Kiedy mówisz o G lub energii Wszechświata, musisz spojrzeć na rdzeń kręgowy, i wymiar w 
którego człowiek nigdy nie zrozumiał. Jak to możliwe, że jest skierowana na dwie połowy i 
jedna może tworzyć fizyczność? A co z drugą częścią tego? Robisz cewkę, czy pola nie 
odzwierciedlają, jedną stronę cewki, lub czy jest okrągła wokół cewki, twój rdzeń kręgowy to 
jest dynamiczna sytuacja. Dlatego właśnie odnosisz sukces z systemem plazmowym, kiedy ty 
używasz łatek i dynamicznych reaktorów, jeśli spojrzysz na to, a potem zrozumiesz proces G 
i elementów energetycznych, używam tego dużo w procesie zastosowania do tego, co 
nazywam życia, to twój mózg, 'ok za mały', to jest mózg człowieka, to jest twój rdzeń 
kręgowy. Pola, dokąd idą? Jeśli kierujesz nimi, daje ci pierś, i tak dalej, nogi, Co się dzieje z 
tym? Robisz cewkę, tylko pole może wykryć to w ten sposób, co dzieje się po tej stronie? 
Jeśli człowiek zrozumie tą część siebie, może wprowadzić ogromną grę w życiu, i to, co 
nazywacie energią G, przechodzi tutaj w odniesieniu do tego, co się tutaj dzieje, my nie 
jesteśmy tego świadomi, ponieważ nigdy na to nie patrzyliśmy. Robisz długopis, robisz 
transformator i robisz cewkę, to jest tym czym jest, jeśli spojrzysz na rdzeń kręgowy on nie 
jest taki, to pole, które zachodzi na siebie, elektryczny prąd przepływa przez niego, ogromne 
przewodnictwo, dlaczego pojawia się po tej stronie, a ta strona jest płaska. tylko dlatego, że tu 
są gałęzie, a tutaj nie rozgałęziasz. Nie przegap, następnym razem kiedy pomyślisz. W 
dynamicznych systemach powołujemy się na to ponieważ jet to balans. To przepływa, a to 
jest przeciwieństwo to zabiera, to daje, to jest to co siła G jest, ponieważ patrzysz przez cały 
czas na fizyczność i widzisz aurę i robisz pomiar tego, wtedy zrozumiesz prawdziwe 
znaczenie energii życia, to jest bardzo proste, to najbardziej prostsza rzecz, i ale ludzka istota, 
ponieważ patrzy tylko na twarz i resztę, brzuch i nogi myśli, że to jest życie, dlaczego jesteś, 
dlaczego masz rdzeń kręgowy? Gdzie jest druga połowa historii? Pamiętasz pierwszą rzecz, 
jaką powiedziałem o polu magnetycznym, lewa ręka prawa ręka. Gdy umieścisz wykrywacz 
wokół cewki, to zmierzysz Teslę tylko tutaj, co stało się z drugą stroną, co jest zignorowane w 
wiedzy przez człowieka, nic nie widzimy, nic tam nie istnieje. Człowiek potrzebuje się wiele 
nauczyć. jakieś inne pytanie? To, co właśnie wspomniałeś, przypomina mi eksperyment, 
który zrobiliśmy z małą grupą wiele lat temu, zrobiliśmy w pokoju kompletnie ciemno i 
wszyscy stali w pokoju i wykorzystywali swoje plecy jako rodzaj czujnika, zamiast 
wyczuwać za pomocą oczu lub wyczuwać dłońmi lub coś w tym rodzaju, użyliśmy swoich 
pleców jako czujnika, aby wyczuć innych ludzi wokół siebie, ich pozycje i tak dalej, i jest 
całkiem interesujące, że plecy, które nie... jak mówisz, są zwykle.... nie myśleliśmy o tej 
części siebie, nic tam nie ma, jest płasko i tam nie ma żadnej ważnej wystającej części z nich, 
i jest to w pewnym sensie ignorowane, ale jeśli w rzeczywistości plecy mogą być olbrzymim 
czujnikiem, bardzo wrażliwymi na pola. (MK) Jeśli chcesz to zrozumieć, zapytaj swojej 
ukochanej, aby cię przytrzymała za odkryte plecy, i zobacz jakie pola wchłaniasz odnośnie 
siebie. Zrób to samo w odwrotnej kolejności, przytrzymaj swojego ukochanego od tyłu, i w 
esencji zrozumienia pola, a następnie zobacz, co czujesz. Wtedy rozumiesz co człowiek 
stracił, musisz to zaakceptować status miłości, które oznaczają dawanie, ile daję, co 
otrzymuję? Jeśli... Możesz robić to wiele razy robię to z powodu nie z ciekawości, ale dla 
wiedzy że można to zrobić, myślisz, że myślą to co ty myślisz, i możesz myśleć, co oni 
myślą, mogą okłamywać cię swoimi słowami ale kiedy trzymasz ich od tyłu patrzysz przez 
nich, ponieważ czujesz i absorbujesz inaczej, mogą powiedzieć ci, że cię kochają i poczujesz 
miłość. Ponieważ akceptujemy, kto nas trzyma, ponieważ nie mamy oczu za plecami, nie 
ufamy nikomu, kto sięga do nas od tyłu, wpadamy w panikę, jeśli ktoś wejdzie nam na plecy 
ale pozwalamy naszej miłości by trzymała nas od tyłu. Przytula nas, przytulamy się jak 
kochankowie, plecy do pleców. I wtedy widzisz, czujesz i i to jest bardzo dziwne, chcesz znać 



kłamstwo przytrzymaj swojego kochanka i zadaj pytanie, odbierzesz to, ponieważ co 
trzymasz z przodu w twoich rękach a to, co czujesz przez swoje serce, jest zupełnie inna 
rzeczą, to jest złe, wiesz, powiedziano ci kłamstwo. To takie proste a człowiek nie rozumie, 
ale spróbuj, rozumiesz, jest to najlepszy detektor energii człowieka w kierunku fizyczności, 
nie Duszy Człowieka. Ponieważ uzupełniasz drugi okrąg które nie istnieje, kiedy trzymasz 
kogoś. Możesz zainspirować Dusze, kiedyś robiłem tak z moim dziećmi, trzymam ucho przy 
moim uchu i powiedziałem, że słuchaj tego, co ci mówię, mogę powiedzieć ci przez moje 
ucho, które jest moją Duszą do twojej Duszy głowa do głowy, ucho do ucha, możesz je 
poczuć rozumiesz je, uzupełniasz bliźniacze Dusze jedno do drugiego oni nie widzą tego, ale 
to jest bardzo proste, umieszczasz swoją głowę i głowę swojego dziecka z uszami obok 
siebie, jesteś tak bardzo szczęśliwy, to najpiękniejsze doświadczenie, jeśli jesteś ojcem, nie 
musisz nic mówić, czujesz, wiesz. Nawet moi synowie, którzy są starsi, widzę jakiś czas w 
ten sposób ponieważ wiem, że nie widzą u mnie zbyt wiele ale kiedy widzą, to biorą 
wszystko. Człowiek jest ignorantem wszystkiego co związane jest z jego istnieniem, 
ponieważ nigdy nie zrozumiał. Nie mogę być okłamanym, ale pozwalam ludziom by 
okłamywali mnie, ponieważ w ten sposób czują wygodę w istnieniu. Jakieś inne pytanie. 
(RC) Cóż, jest jeszcze kilka pytań, oczywiście, ale może chcesz aby zacząć kończyć, na 
dzisiaj ????? tego, (MK) Jaki jest czas? mamy już prawie trzy godziny, około trzech godzin. 
Coś jeszcze? (RC) Być może odpowiesz na to pytanie, które jest bardziej praktycznym. 
Afrykański pomór świń endemiczny w Chinach, nie ma szczepionki na to by sobie z tym 
poradzić (MK) Zaoferowaliśmy wsparcie dla Chińskiego rządu, rolniczym jednostkom. 
Przekazałem wiadomość... Mam spotkanie z rolnikami na wysokim poziomie w następnych 
72 godzinach miejmy nadzieję, i będzie to omawiane najprawdopodobniej na tym spotkaniu. 
Więc pojawia się pytanie, czy CO2 GANS woda pomoże? I być może odpowiedź jest bardziej 
wyrafinowana niż odpowiadanie... (MK) Ponieważ musisz zrozumieć, w jaki sposób się 
objawia i czym to jest, jesteśmy świadomi tego,od około czterech tygodni temu wysyłaliśmy 
wiadomość do i teraz w następnych kilku dniach, miejmy nadzieję, że spotkamy się z grupą 
tych ludzi, w tym punkcie, gdzie będą podejmowane decyzje, i możemy je przekazać. Ale 
musisz zrozumieć tych ludzi, są niezwykle, jak to nazywam, są własnymi kreatorami ich 
własnej pozycji. Można to zrobić, mamy technologię zostało pokazane, ale to, co nazywam, 
rząd musi podjąć kroki, to jest, to jest nic, Fundacja Keshe wspiera ich tam, możemy dać 
wsparcie wiedzą, ale jest zmiana pory roku i zmiana sezonu nadchodzi i jesteśmy tego 
świadomi, dowiedzieliśmy się o tym kilka tygodni temu i złożyliśmy ofertę, ale jest to część 
pracy tutaj. Cokolwiek innego jeszcze? będą duże ogłoszenia w obszarze Fundacji Keshe, w 
nadchodzących tygodniach w odniesieniu do wielu rzeczy, rozwoju i osiągnięciach i musimy 
zobaczyć, jak sobie z tym poradzimy z naszej strony i jak US wsparcie Fundacji Keshe zajmie 
się swoją stroną, jest to punkt zwrotny, jest punktem zmiany, postaramy się zachować 
neutralność tak jak możliwe w odniesieniu do 1 Listopada spowodowanym przez 
Amerykanów, ale na koniec dnia, widzimy siebie jako przywódców Pokoju światowego i 
musimy działać by zagwarantować Pokój każdemu człowiekowi na tej planecie, i z drugiej 
strony musimy rozwijać technologie, która może przynieść Pokój, a nie konflikt i na tak wiele 
sposobów, w razie potrzeby musimy zobaczyć, że my nie stawiamy się jako sędzią jednego 
narodu lub drugiego, ale tworzymy warunek Pokoju dla wszystkich ludzi, nie popieram 
jakiekolwiek rządu, popieram aby nikt nie został skrzywdzony i nikt nie znalazł się w tej 
pozycji masakry, możemy stworzyć tyle okaleczenia, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić. 
Wiedza musi być stosowana, by stworzyć stan Pokoju nie nacjonalizmu. Zespół tłumaczy 
Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Koniec tłumaczenia. 
 


