
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
50min 55sec. To jest ważne dla nas, to jest ważne dla nas wszystkich, że tak jak 
powiedziałem w nieodległej przeszłości, jesteśmy tutaj by zmienić życie ludzkości w inny 
sposób. Bogatych stać na wszystko, biedni potrzebują okaleczenia i... jak powiedziałem do 
zespołu KF, nie tak dawno, rozmawiali że ludzie robią rzeczy pod nazwą Fundacji i sprzedają 
je i to i tamto, powiedziałem im bardzo prosto, to było celem nauczań. Nie przyszedłem by 
tworzyć 'wyłączność', przyszedłem by wprowadzić 'inkluzywność'. Nasza wiedza powinna 
pomagać każdemu z was, robisz krem i sprzedajesz organizacji lub francuskiej firmie, tak 
nam mówią, i dostajesz za to wypłatę - gratulacje. Pięknie to widzieć, ale nie ukrywaj tego. 
Jeśli zrobisz systemy i rozwijasz rzeczy i zarabiasz z tego na życie, lub coś na boku i robisz 
różne GANSy i plazmy i różne systemy, to jest perfekcyjne. Nie wprowadziliśmy tej 
technologii, tak samo jak patentów, by były ekskluzywne/na wyłączność. Musi to być w 
filtrowane w społeczeństwo, musi wejść na przestrzeni wiedzy człowieka i po prostu pamiętaj 
skąd masz tą wiedzę i nie bój się, że należy ona do Ciebie i ktoś ją ukradnie bo to jest czas 
kiedy twój rozwój się zatrzymuje. Dziel się tak żeby inni mogli rozwijać ją razem z Tobą. 
Jeśli wyprodukowałeś krem, we Francji i sprzedałeś go, ja widziałem, do znanej firmy, z 
jakichkolwiek powodów, cokolwiek i dostałeś za to wynagrodzenie, naucz innych. Niemcy go 
potrzebuję, Płd. Ameryka go potrzebuje. Firma dla której pracujesz, obejmuje tylko Francję. 
To musi się skończyć. To "ja mam i trzymam dla siebie", to był wzorzec przeszłości. Ja nie 
trzymałem i nie ukrywałem tego co mam, dzieliłem się z wami wszystkimi. Więc, musimy 
być otwarci na dzielenie się i ci którzy przestają się dzielić, są tym którzy przestają 
otrzymywać. I w tym samym czasie mówią mi "oni robią tyle pieniędzy z twojej wiedzy..." 
Jeśli zarabiasz na tym - to super, jeśli zapewnia Ci to lepsze życie - po to tutaj przyszliśmy. 
Procesem KF musi być to, żeby ta technologia pomagała ubogim. Pomoc dla tych bez 
przywilejów, tak że rolnik który żyje na granicy biedy, idziesz na farmę i uczysz go, jak 
zmienić swoje życie. To jest ten sam czas i woda na to poświęcone, ale daje różnicę pomiędzy 
ubóstwem, a normalnym życiem. Częścią programu KF, w nadchodzącym czasie zobaczymy 
że jest ekstremalnie skierowany na rolników, ponieważ jeśli możemy zwiększyć 
produktywność rolników, z 1 tony na 2 tony, 1 tona to granica ubóstwa, 2 tony to komfort. To 
pomaga narodowi, to tworzy narodowe bezpieczeństwo żywieniowe. Sposób w jaki pracuje 
Dr Gatua, taki powinien być ruch, sposób w jaki reszta Fundacji i każdy z nas powinien 
pracować. To jest sposób w jaki musimy być, nawet w Europie, są rolnicy którzy pracują za 
dnia, i uprawiają rolę w nocy, ponieważ nie mogą sobie pozwolić, ziemia nie produkuje 
wystarczająco. Nie myślcie że bieda należy do zachodu... do wschodu, mogę was zabrać na 
wiele farm, w zachodniej Europie, którzy ciągle mają farmy, ale pracują w fabrykach, 
ponieważ rola nie popłaca i to odchodzenie od uprawiania, od roli, tworzy szkody dla 
narodowego bezpieczeństwa żywieniowego. To pozwala nacjom jak USA, by przepychały 
polisy poprzez jedzenie. Kiedy możemy sprawić żeby narody same siebie żywiły, nikt nie 
może popychać innych. Ustaliliśmy taktykę, że wkrótce niektóre z przodujących w 
konsumpcji pszenicy i ziarna nie będą już więcej patrzeć w kierunku Ameryki. To przyniesie 
presję na amerykańskich rolników, i na amerykański rząd by wprowadzić i być równym i 
poprawnym. Niektórzy z nas, którzy nie rozumieją narodowych polis żywieniowych, 
amerykański rząd wprowadził tak dużo ziarna, na plecach fałszywych dotacji, aby zatrzymać 
narody by nie uprawiały roli, że teraz narody nie uprawiają i amerykanie kontrolują, politykę 
rolniczą narodów, poprzez swoje jedzenie i KF działa w taki sposób aby zmienić kierunek w 
ten sposób. Amerykańscy farmerzy mogą uprawiać, tak samo jak Chińczycy, jak Japończycy, 
ale teraz to daje bezpieczeństwo żywieniowe, co oznacza że narody karmią same siebie. Nie 
mogą kontrolować GMO, ponieważ proces odwróci GMO, wiemy to, robiliśmy już to. Gdy 
użyjesz systemu, cofa każde GMO. GMO jest jak wirus, jako że udało nam się wyplewić 
wirusy, poprzez KF, ecoli, ebola, a też inne wirusy w szpitalach, jak wiedzieliście. To co 



obserwujemy, to to że modyfikacja genetyczna to kolejny wirus, i ta technologia jest idealnie 
ustawiona na wirusy, więc jeśli masz problem z modyfikacjami genetycznymi, bardzo prosto, 
zwłaszcza w Indiach, jeśli pracujesz, ludzie jak Mosfeq którzy są wpływowi w KF w 
Bangladeszu, i hindusi wspierający KF, uczcie swoich ludzi żeby namaczali nasiona przez pół 
godziny w GANSie CO2, z niewielką ilością cynku, i magnesu. W większości przypadków, 
GMO się zmienia, staje się naturalnym, jak to się nazywa, nasionem. Wtedy farmer nie zabija 
siebie, ponieważ oni mogą wysiać nasiono tylko raz, to nie jest już tak jak wcześniej. To jest 
robota dla wspierających KF. Jedyny sposób w jaki zmieniamy pozycję człowieka na tej 
planecie, to pozwolić ludziom którzy żyją na Lini ubóstwa którymi są głównie rolnicy. 
Dlaczego rolnicy uciekają do miast? Ponieważ nie ma wystarczająco pieniędzy, które można 
zarobić na roli, ponieważ ziemia nie może dać. Teraz stworzyliśmy tą nową wiedzę i 
powinniśmy być w stanie to wspierać. Udajcie się do swoich rządów, udajcie się do swoich 
stowarzyszeń rolniczych i powiedźcie: "tutaj są dane, dajemy wam 5-10 litrów GANSu i 
wypróbujcie". I wtedy, jeśli widzicie rezultaty idziemy na cały kraj, idziemy do innych 
rolników. To jest to co robimy, tak spędzam część swojego czasu na pokazywaniu rządom by 
ufały w pracę i wyniki które spływają, by zrozumieli że mogą zmienić pozycję. 
Amerykańskie polisy poprzez żywność, muszą się zmienić i zmieniamy je. Fundacja Keshe 
pracuje cichutko w tle, ale zmienimy polisy i zobaczycie to już niedługo. Ponieważ nie 
możemy wyplenić... wprowadzić pokój, jeśli jedna grupa która wymusza swoją pozycję, na 
innych narodach poprzez fałszywą ekonomię. Technologia ta będzie stosowana na przestrzeni 
Afryki, już niedługo. Pracujemy, rozmawiamy, negocjujemy na różne sposoby. W krajach jak 
Chiny, pracujesz na narodowe bezpieczeństwo żywieniowe, co oznacza że mamy nadzieję w 
ciągu 2-5 lat, Chiny nie będą musiały importować ani jednego ziarna od reszty świata. To jest 
częścią mojej pracy, to jest to na co spędzam tyle czasu. Jeśli możemy sprawić że narody jak 
Chiny, Japonia, Indie samo-wystarczalnymi w swojej produkcji żywności, że żaden inny kraj 
nie może dyktować polis poprzez głód narodu, bezpieczeństwo żywieniowe - wykonaliśmy 
swoją robotę. Ale to nie tylko bezpieczeństwo żywieniowe, ta produkcja którą wprowadzimy 
pozwala rolnikom na wyjście z ubóstwa. Naszym programem, w KF Chiny jest by przesunąć 
25 milionów rolników, którzy są najubożsi w tym narodzie, w równy balans w ciągu 
następnych 2-3 lat. Pracujemy nad tym, to nie jest teoria. Osiągnęliśmy dane, osiągnęliśmy 
negocjacje i kontynuujemy z tym, tak samo z innymi aspektami. Narodowe bezpieczeństwo 
żywieniowe dla każdego kraju jest podstawą, mamy wiedzę. Idziesz i robisz badania, testy są 
dostępne, upowszechniamy dane, naukowe dane laboratoryjne, które będą użyte. Jeśli 
możemy sprawić by narody takie jak Indie, Chiny, Japonia, Korea i niektóre z zachodniej 
Europy, jak Francja, Niemcy, by były samo wystarczalne żywieniowo, poprzez rozwijanie 
nowej technologii plazmy, gdzie zbiory są podwajane, i potrajane. Gdzie jakość ziarna 
przesuwa się ze średniej na lepszą, na maksymalną zawartość białka, to jest naszym celem. 
Dowiesz się że kierunek KF zmienił się diametralnie na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, 
milczymy o tym, ciągle jesteśmy cicho. Ale, zamiast iść i pchać magravy czy inne, 
negocjujemy, poczyniliśmy wiele, wiele rozwojów, jak to co widzieliście w Rumuni. Gdy 
robisz taki test, musisz to zabrać do rządu Rumuni, i powiedzieć "tak to wygląda". Musisz 
przetestować swoje nasiona. O ile zwiększyła się zawartość oleju, o ile zwiększyła się ilość 
białka, o ile skrobi? Jaka jest redukcja w toksyczności, którą wcześniej zawierała ziemia i 
teraz jej nie ma w produktach. Jest stare powiedzenie, aby odnieść sukces, musisz wiedzieć co 
masz. I nie być z tego powodu wstydliwym. Raport z Rumuni, zanieście to do swojego rządu, 
pokażcie dane, przedstawcie to swoim społecznościom. Pracujemy na tym poziomie, musimy 
pracować na tym poziomie. Dlaczego europejczycy, podążają za amerykanami, ponieważ 
główną linią jest bezpieczeństwo żywieniowe. Jeśli Ameryka przetnie linię, w pewnym sensie 
wypuszczają tyle GMO, że zmuszają tym rolników którzy nie mogą się obyć bez tego, teraz 
gdy możemy odwrócić GMO, jest to dobre dla zdrowia, jest to dobre dla ludzi. Wtedy rządy 



zamiast produkować 1 bilion ton, produkują 2 biliony ton. Widzieliśmy to, to może się stać, 
teraz się stało. Widzicie, ja nie forsuje za dużo magrawów i innych rzeczy, ponieważ korzyści 
z tego płyną dla niewielu. Bogaci oszczędzają kasę. Ile z was oszczędziło kasę na systemie 
Magrav 20-30%?! Czy którzyś z nich wrócili? Nie, boją się że ktoś się może dowiedzieć. Ale, 
zamiast pomagać niewielu i dostawać za to te wszystkie obelgi, teraz pracujemy z rządami, 
pomagając biednym. Fundacja Keshe pracuje ekstremalnie. Cały zespół KF, w Chinach, 
pracuje w różnych dziedzinach. W rozwoje technologii kosmicznej, rolnictwie uprawie roli, 
pracujemy w każdym kierunku, aby wydostać Chiny, w ciągu 3 lat z bezpieczeństwa 
narodowego żywności, aby zabezpieczyć jedzenie dla narodu. Moim następnym przystankiem 
są Indie. Pracuję z Japonią, z Koreą, z narodami Płd. Ameryki. Jeśli możemy to zrobić, to 
koniec. Możemy to zrobić, już się zaczęło. Dane są tak zapewniające, zwiększyliśmy 
produkcję ryżu o 212% podpisane, doceniane przez rolników uprawiających ziemię, nie przez 
nas. Praca którą wykonujemy jest we współpracy z komitetami, grupami rolniczymi. Wzrost 
w zbożu o 120%, ingerencja w połowie sezonu, nie od początku. Wzrost w słodzie i innych, o 
30-40%. 30% procent wzrostu w zbożu, 100% wzrostu w zbożu i produktach rolniczych, w 
Chinach, przesuwa Chiny w pozycję dostawcy a niżeli bycie kontrolowanym. To samo w 
Indiach. Indyjscy rolnicy, 10 tysięcy na przestrzeni 2-3 lat zabiło siebie z powodu GMO. 
Przesuniemy się do Indii, już w wkrótce. Weźmiemy baner, poprzez rząd Chiński, do rządu 
Indii. Żaden hinduski rolnik, syn, nie powinien być bez ojca. Tylko dlatego że amerykanie 
oszukują poprzez GMO. Nauczę, wprowadzimy to. Jak wam mówiłem, kiedyś działało to tak 
że można było skontaktować się z każdym, teraz zadzwoń do prezydenta swojego narodu i 
oni będą szczęśliwi że się odezwałeś. Idźcie w tym kierunku, róbcie to co my. Niektórzy z 
wspierających KF są bardzo poirytowani dlaczego my tego nie zrobimy. Pracujemy silnie 
poprzez Duszę pod banerem zmian w narodowych polisach. Nie poprzez gadanie, ale poprzez 
dostarczanie. Czekaliśmy, 2-6 miesięcy, przeszliśmy przez pełne zbiory, rząd monitorował, 
społeczność rolnicza monitorowała. Widzieli zmianę i teraz to staje się polisą/zaleceniem. Nie 
będziemy wysyłać człowieka w kosmos, jeśli połowa z nich głoduje. Bierzemy całą ludzkość. 
I dane które wypuścimy, poprosiłem KF Chiny, mieli piękne zbiory nasion, i innych którzy to 
robili. Będzie po opublikowane w następnym wydaniu. Po chińsku i po angielsku. Będziecie 
zdumieni jak to wygląda, wszystko jest sfilmowane na wideo, przez zwolenników KF, którzy 
zrobili system. Zobaczymy wzrost, nawet 40% wzrostu w rolnictwie, wyciąga Chiny z 
poniżej Lini 100% bezpieczeństwa żywieniowego. Tam właśnie działamy. W Indiach to 
samo. W tym co nazywamy afrykańskimi narodami które nie mogą uprawiać, teraz 
pokazaliśmy redukcję w uprawie, redukcję w czasie wzrostu. Pokazaliśmy zbiory szybsze o 
3-4 tygodnie, pozwala im to na drugi zbiór. Teraz uprawiamy rośliny w śniegu. Możemy 
wypuścić dane, możemy wypuścić dokumenty i rządy patrzą. Odeszliśmy od tego "ja chcę 
coś oszczędzić, coś jest nie tak z Fundacją, system Magrav nie działa". Oszukiwałeś i 
oszukujesz więcej. Ile pieniędzy włożyłeś spowrotem w swoją społeczność z tego co 
oszczędziłeś?! Nic! Stały się one kolejną kurtką, kolejnym samochodem, kolejnym 
czymkolwiek. Dobrze jest mieć, ale czy podzieliłeś się wiedzą? Stałeś się tak przestraszony, 
żeby nie pokazywać. Więc, naszą polisą, naszym sposobem pracy było, w bardzo cichy 
sposób, i jest odpowiedz dla wielu wspierających KF, którzy byli zakłopotani tym 'jak' i 
'dlaczego', ponieważ czekaliśmy, już prawie rok. Pracowaliśmy, bardzo cicho z różnymi 
organizacjami i rzeczami, teraz rezultaty nadchodzą bardzo, bardzo szybko. Produkcja 
jednych z najwyższej jakości ziaren, z największym poziomem białka i oleju, było nie do 
pomyślenia, teraz każdy rolnik może to zrobić. Kiedy naród nie eksportuje swoich funduszy 
by sprowadzić jedzenie, jest to naród który ma pieniądze by wydać na swój naród. I 
odchodzimy od tego..... co nazywamy chciwością człowieka by mieć darmową energię i 
darmowy prąd, teraz uwalniamy narody by stały się jednością i biedni też mieli. Moim celem 
jest wyciągnięcie 25 milionów chińczyków, w ciągu następnych 3 lat, mamy wszystkie dane, 



możemy to zrobić. I widzimy w tym wsparcie rządów. Tak samo jest z Indiami. Zmiana 
nasion GMO, spróbuj tego, przetestuj i wypuść jako publikację którą opublikujemy. Już 
niedługo zobaczycie olbrzymią ilość publikacji z KF Agro, ponieważ tam działamy i linia 
ubóstwa się zmienia. Dlatego właśnie ludzie jak Mosfeq, zamiast bycia szczęśliwymi i 
robienia to co nazywamy, zdrowiem, które jest potrzebne; karmienie jest ważniejsze. Jeśli 
człowiek nie żyje, nie ma sensu posiadanie zdrowego ciała. Więc, rozumiemy nowe bramy, 
nową drogę wejścia dla KF. To nie jest nowość, robiliśmy to latami, sponsorowaliśmy testy 
rolnicze, jakieś 6-7 lat temu w Belgii. Teraz robimy to z rządami, teraz robimy to ze 
społecznościami rolniczymi i jedna po drugiej wypuści masywne dane, aprobowane i 
podpisane przez komitety rolnicze i grupy i to przyniesie nam dużo siły. Więc, kiedy 
spojrzysz, za tydzień zobaczysz chińczyków, w następnym wydaniu zobaczysz chińczyków, 
ich zbiory zboża, zbiory tego co nazywamy kukurydzą. Prawdopodobnie wypuścimy, (dane 
o) wzroście zboża w ziemie w Chinach, będą wypuszczone duże ilości naukowych i 
laboratoryjnych danych o tym jak poprawiły się nasiona. To nie tylko pomoc w Chinach, 
możecie to wziąć i iść do każdej wioski w Afryce i powiedzieć że teraz możemy to zrobić, 
teraz możemy to zmienić. Nadszedł czas, że kontrola narodów poprzez dostawy żywności, 
zmieni się. To jest dar z okazji sankcji 1 listopada. Sankcje nałożone przez amerykanów dnia 
dzisiejszego. Już wkrótce, już w wkrótce, w czasie krótszym niż możesz pomyśleć, 
amerykańscy rolnicy nie będą mieli gdzie sprzedawać nasion, sprzedawać ziaren. Ponieważ 
rolnicy zaczną produkować i to lepszej jakości i za połowę, za ćwierć ceny za jakaś robią to 
amerykanie. Wprowadzamy sankcje poprzez wiedzę, a nie poprzez politykę zbrojeniową. Już 
niedługo, jeśli masz powiązania z amerykańskimi rolnikami, którzy są na dopłatach 
rządowych by produkować GMO dla całego narodu, mam dla was złe wieści. Poproście 
amerykańskich rolników by zaczęli robić coś innego. Już niedługo nie będzie, większość z 
głównych sposobów używania, zmieni się. Pokażemy wam sezon roślinna, dostarczanie 
technologii i zbiorów, a nie poprzez gadanie. Zasialiśmy Magravy, wy oszukaliście, tym 
razem nie oszukujemy zbiorów w sposób w jaki chciałeś nas oszukać. Więc, co zobaczycie to 
ekspansja technologii na rolnictwo, w masywny sposób. Ekspansję technologii w tym, co jak 
widzieliśmy dzisiaj z Dr Claudią, rządy pytają. Włochy są na podobnej ścieżce. Mamy innych 
na tej samej drodze i tym samym sposobie jaki obierają inni. Więc, obraliśmy ścieżkę wiedzy 
nie poprzez energię, ale w nauce, żywności, rolnictwie i zobaczycie olbrzymie zmiany 
polityki w Fundacji Keshe które nie są zmianami ??? zmieniliśmy je, ale nie ogłaszaliśmy 
publicznie, abyśmy mogli wykonywać naszą robotę w pokoju. I teraz, wyniki zbiorów 
nadeszły, są dane rolnicze i możemy dostarczyć (to) narodom. Te dokumenty będą 
wypuszczone przez KF będą wysłane do każdego narodu. Możecie wziąć je do zarządów 
spółek rolniczych, są one podpisane przez główne laboratoria są podpisane przez 
stowarzyszenia rolnicze, zatwierdzone że oni to monitorowali i wszystko jest poprawne i 
zobaczycie zmianę polityki. Wracając co nauk, to jest ich częścią. Ktoś powiedział do mnie 
"czemu zmieniasz to a niewiele u innych", musicie zrozumieć moją pozycję, i tłumaczyłem to 
wcześniej dzisiaj, jednemu z poszukiwaczy wiedzy, moja pozycja to nie tylko nauczyciel, aby 
uczyć nowej wiedzy. Muszę negocjować polisy, muszę rozstawiać fabryki i inne rzeczy aby 
chodziły. Fundacja Keshe musi być zrobiona. Technologia kosmiczna musi być doglądana, 
wszystko inne schodzi się razem. Nie sądzę że ktokolwiek z was chciałby siedzieć w moim 
fotelu. Ale, jeśli nie byłbym w stanie unieść tej odpowiedzialności, nie była by mi ona 
powierzona. I to nie jest, co ona przynosi, to jest tym co może ona zrobić by wnieść zmianę. 
Udanie się w kosmos, oznacza, że najpierw musisz posprzątać w domu, zanim polecisz i 
zaprosisz gości. Z ubóstwem na poziomie, który jest wymuszany przez jeden naród, poprzez 
politykę broni, sankcje, poprzez fałszywą manipulację cenami produktów, musi się skończyć, 
od dzisiaj się kończy. Wypuścimy dokumenty, w bardzo oficjalny sposób na łamach 
magazynu naukowego KF. Weźcie je i pokażcie swoim ludziom. Ściągnijcie to jako wydruk, 



wszystko. Obrazek po obrazku, zbiory, wszystko zostało zrobione. Tak że my podążamy za 
tym co nazywamy blueprintem, zmianą w rolnictwie. Jeśli eksperymentowałeś ze wzrostem 
nasion, jeśli zrobiłeś cokolwiek w rolnictwie ..... (RC) Halo, panie Keshe? Jesteś tam? 
Straciliśmy pana Keshe, czy to tylko u mnie? (FM) Myślę że zerwało go. (RC) Dzięki Flint, 
zawsze muszę sprawdzić stan faktyczny z tym, ponieważ czasami to może być u mnie. 
Mikrofon lub słuchawki. Ok, będziemy mieli tutaj małą przerwę gdy czekamy aż pan Keshe 
wróci. Czy ktoś pamięta, ostatnie zdanie, ostatnią... rzecz jaką pan Keshe mówił zanim 
przerwało? (RP) Cześć Rick, pamiętam.... nie ostatnie zdanie ale mówił o wypuszczaniu 
dokumentów o rolnictwie i innych sprawach. (RC) Ok, dzięki. (MK) Hello, wróciłem na linię, 
czy mnie słychać? (RC) Tak panie Keshe, tak. (MK) Przepraszam, niektórzy ludzie nie lubią 
gdy my mówimy prawdę. W każdym bądź razie, (RC) Mówił pan o wypuszczeniu 
dokumentów, proszę kontynuuj. (MK) Tak, wypuścimy dokumenty o tym jak rozwijana jest 
technologia i jak mówiłem w pewnym sensie zmienimy pozycję, że amerykańscy rolnicy nie 
będą mogli zacierać dłoni z radości tego co sprzedają. A hindusi nie będą zacierać oczu od 
płaczu, bo ich ojcowie i matki nie mogą spłacić pożyczki, a w tych krajach pożyczki 
przechodzą z ojca na syna, przez dekady. Więc, nadeszła zmiana wypuścimy to. Pokażemy 
znacząco, co możemy zrobić i co można osiągnąć i jak technologia przyniesie zmiany. To już 
nie jest w dalszym ciągu to co nazywam, jeden system Magrav dla jednego domu. Służę 
200tu, to jest GANS dla narodu i naród wychodzi z ubóstwa. I to jest pięknem tego co 
zachodzi. To jest piękno tego co nowa technologia dostarczy nam wszystkim i pięknem tego 
jest, że wielu z was miało obawy "co z GMO?". "że to jest nasiono GMO", to już nie ma 
znaczenia. Tak czy siak, jeśli rolnik poprawnie wykona swoją pracę na początku, osiągnie 
zbiory bez modyfikacji i wszystko staje się biologicznie naturalne. Rolnicy już niedługo będą 
stemplować, swoje nasiona rozwinięte za pomocą technologii plazmy. I to jest pięknem tego. 
I to jest to co niebawem opuścimy, i aby zaakceptować jako nową technologię. Przyglądamy 
się temu, rozmawiamy o tym, nowe produkty, każdy nowy Płud który nadejdzie, biologicznie 
jest czystą technologią plazmy. To oznacza że kiedy 'ostemplujesz' coś plazmą, każda 
genetyczna modyfikacja została usunięta, została wyproszona. To jest pięknem tego co 
nadchodzi i jak wpłynie na nas wszystkich. W... Wróćmy do nauk, na tak wiele sposobów, 
musimy zrozumieć więcej, w strukturze wiedzy o technologii. Coś, co jest ważne dla nas 
wszystkich, jest to jak możemy znaleźć równoległości, znaleźć równy termin, tak abyśmy 
mogli przetłumaczyć język, zrozumieć język. Na tak wiele sposobów, to wraca do rozwoju 
technologii kosmicznej, szczególnie, do 2,3 centrów badawczych, które pracują nad 
kosmicznym rozwojem. Drugi zespół KF, a raczej powinienem powiedzieć trzeci zespół KF 
potrafił uzyskać warunek Plazmy. To jest piękny obrazek jaki otrzymałem. To jest piękny 
rozwój jaki oni osiągnęli, gdzie teraz, zależy to od nich by pójść kolejny krok w warunkach 
Plazmy a następnie w system lotu, jest on na horyzoncie. Zrozumienie tworzenia materii z 
Plazmy jest jednym z kamieni węgielnych waszej pracy. Wielu z was musi się cofnąć i na 
nowo oszacować wiele rzeczy których się nauczyliście, jak dojść do większego zrozumienia 
tego samego, równolegle, w, na przykład, w technologi Plazmy, kiedy mówimy o skórze 
człowieka, co zrobiliśmy? Kiedy wrócimy do skóry człowieka, wiemy że skóra człowieka ma 
3 warstwy. Interakcja pól w tych warstwach, pozwala na manifestację fizyczności. I kiedy jej 
całość przychodzi tak bardzo jak te 3 warstwy są potrzebne do manifestacji fizyczności, każda 
z tych 3 warstw, same z siebie prowadzą do kreacji manifestacji innych warstw wewnątrz. To 
nie jest tylko w tym poziomie, wszystkie mają wspólny mianownik, więc każda z warstw 
skóry człowieka te które idą do środka do jelita i serca, wszystkie są częścią tej samej 
struktury. składają się z 3jek i jak te 3 części reagują, decyduje o kształcie organu. Ale, jeśli 
na to spojrzysz, ten sam sposób jak już wiemy z 3 warstwami które prowadzą do kreacji 
fizyczności, mamy równoległość. Jeśli to zrozumiesz, w bardzo dawnych obrazkach z 
pierwszej książki, masz rdzeń Karoline, masz rdzeń wewnętrzny, masz zewnętrzny. Interakcja 



pól tych trzech warstw, plazmatycznych pól, prowadzi do kreacji fizyczności planety, gdzie 
magma jest jak mózg w filtracji informacji i ich siły. To właściwie ta sama równoległość. 
Kiedy masz Duszę Człowieka, mózg człowieka, a na granicy, w interakcji z granicą, tworzy 
fizyczność ciała człowieka. To jest część tego samego nauczania nic się nie zmieniło, teraz 
rozumiemy i kojarzymy więcej i więcej. Teraz nawet rozumiesz jak planety stają się typem 
fizycznością w wymiarze rzeczywistości i namacalności. To co nazywamy, wewnętrznym 
rdzeniem jest Duszą systemu, przejściem i i jego stanem materialnym. Taka sama jest, 
wewnętrzna warstwa, środkowa warstwa i górna warstwa, i wtedy w tej interakcji, 
otrzymujemy fizyczność ciała człowieka. W tej interakcji, gdy jest blisko sfery, gdzie to jest 
otwarte ciało, okrągłe, lub nieważne jakiego kształtu jest on kreuje swoją własną, potrzebuje 
magmy, by być w stanie przenosić energię, by przekształcić ją tak że w niższej siłę, staje się 
fizycznością ciała planety. To ta sama wiedza, to to samo. To jest ważne dla tych z was, 
którzy idą w testy w rozwoju kosmosu, ponieważ widzisz zjawiska, których nie możesz 
wytłumaczyć lub chcesz dosięgnąć fizyczności, ale nie możesz dosięgnąć, bo nie rozumiesz 
co zrobiłeś. Więc kiedy dochodzimy do procesu uruchamiania reaktorów kosmicznych, które 
nie mają silników, nie ma silników w nowej technologi, w technologii plazmowej, nie mamy 
żadnych silników, potrafimy już od ponad miesiąca i teraz, wszystkie grupy KF które uczę i 
pracuję z nimi potrafimy osiągnąć rotację materiału, bez silnika, tak jak to jest we 
Wszechświecie. Nie widzimy żadnych silników, jak wspomniałem na początku, a planety się 
obracają z prędkością 1600, 10 000 w stosunku do słońca, 100 000 do galaktyki, więc co 
widzimy, teraz to osiągnęliśmy. I pięknem tego jest, jak już wiesz, w świecie nauki, w 
oszustwach patentów, każdy nieustanny system, który jest naturalny, nie może być 
opatentowany. Więc nie pozwolą ci go opatentować, nowych generatorów, ponieważ te 
nieustanne właściwości ruchu tego, co nazywamy, Plazmą, jeśli potrafisz tu przymocować 
kilka magnesów, masz samowystarczalny generator energii. Ci z was, którzy pracują nad 
technologią kosmosu i to osiągali, teraz to rozumiecie, jak, tak jak mówiłem, masz darmowy 
generator. Wszystko co musisz zrobić to umieścić kilka magnesów i masz zasilacz, darmowy 
generator. Nie ma różnicy, czy palimy materiał nuklearny dla ciepła, by działały turbiny, by 
wytworzyły obrót, by być w stanie poruszyć kilka magnesów, po kilku przewodach 
miedzianych, i możesz produkować megawaty. Teraz naukowcy z KF osiągnęli tą pozycję. 
Nieustanne, przy bardzo, bardzo małej, ilości Energi wchodzącej, tak że wyjście może pokryć 
samego siebie. Całkowita pozycja, jest po to by wytworzyć materiał na który można wpłynąć 
plazmatyczne. Ci z was którzy pracują nad systemem generatora, teraz rozumiecie. To nie jest 
tworzenie wymiaru Plazmy potrzebnego dla ruchu, ale, gdy wytworzysz ruch poprzez 
przepływ napięcia, wtedy widzisz, tych kilka magnesów da ci wspaniały generator. Całkowity 
koszt, może 10$ za generator jedno, Mega-Watt'owy. I pięknem tego jest... dali mi nowy 
papierek, który mówi że jestem nowym fizykiem, specjalizującym się w systemach kontroli 
reaktorów które tworzą energię dla turbin, mówi bardzo prosto: Ile potrzeba magnesów, na 
cewce na przeciwko, tutaj jeśli to rozumiesz to jest łatwe i na odwrót. Ile potrzebujesz cewek 
tutaj, aby umieścić tutaj kilka magnesów? i wtedy otrzymujesz magnes o nieustannej rotacji. 
(RC) Przepraszam Panie Keshe, czy możesz poprawić swój mikrofon ponownie nie słyszymy 
cię. (MK) ...budować reaktory, by wytworzyć parę by obracać turbinę by na końcu tego 
obracać ??? z wieloma magnesami na nim. Teraz można to zrobić za mniej niż 3 Watt, za ile? 
I jeśli ustawisz to w poprawny sposób da ci to 1MW (Mega Watt). To nie jest teoria, mogę 
wysłać zdjęcie by pokazać. Badania KF, gdy biorę w nich udział, idę po 100 % sukcesu i 
celuję w upewnienie się że rozumieją podstawy zanim skoczą w głęboką wodę. W Chinach 
osiągnęliśmy już wiele, ale nasi poszukiwacze wiedzy, nie mają tyle wiedzy żeby dostrzec co 
osiągnęli, z czasem otworzymy to. Ale jestem pewien, że zespoły KF pracujące nad 
generatorami w przeciągu paru godzin mogą zmontować do kupy, mały działający generator i 
go pokazać. 5 kW, myślę że całkowity koszt 5 $, ale KF sprzeda go za $3000 jeśli nie wiesz 



jak go zrobić, ponieważ te pieniądze wracają do badań i płaci na tych którzy ???. (RC) 
Przepraszam Panie Keshe,nie słyszymy cię, czy możesz poprawić mikrofon? (MK) 
...masywny rozwój. (MK) I to będzie powtarzane. Słychać mnie? (RC) To trudne, mikrofon 
nie jest zbyt dobry jest wiele odgłosów w tle, i jest bardzo cichy. Musimy kupić panu nowy 
mikrofon takie jest podsumowanie, dyskutujemy nad tym będzie to prezent na święta, przed 
świętami. (RC) Hallo jesteś tam nadal Panie Keshe? (MK) Czy mnie słychać? (RC) Tak, 
słyszymy cię teraz. (MK) Hallo? (RC) Tak, myślę że jest lepiej. (MK) Aaaaa ok ... bo moje 
głośniki były wyłączone i nie słyszałem was. Nie ważne, to jest to co nadchodzi co siedzi w 
Fundacji. I jest to ważne dla nas aby zrozumieć, jak będą postępować kolejne kroki. Tego 
rodzaju dynamiczne systemy z promieniującymi polami, zmienią wiele rzeczy. W rolnictwie, 
w opiece nad zwierzętami, w produkcji Energi, w zastosowaniach zdrowotnych, ponieważ, to 
co się stanie, wielu z was pójdzie... Popycham, tak jak powiedziałem nowy wymiar w pracy 
Fundacji. W tym co zobaczycie, przypomina... to zabierze ludzkość, kładąc nacisk na 7 
miliardów w zrozumieniu języka kosmosu kolejny tysiąc lat, jeśli będziecie mieli szczęście 
Teraz gdy udało się nam wyprodukować plazmatyczne, dynamiczne systemy i rozumiemy 
zasady funkcjonowania i rozumiemy zasady funkcjonowania i pracy plazmy Jest część 
technologii, która powinna być rozważana i ukazywana szerzej. My, jako nauczyciele 
uniwersytetu i uniwersytet uczący studentów i dla studentów przez kolejne dwie, trzy 
generacje, aby pojęli wiedzę to trwa długo. W mózgu człowieka gdzie gromadzi wiedzę 
mechanizm dziedziczenia wiedzy zawarty w RNA której rośliny nie powinieneś dotykać, 
jakie warunki są niebezpieczne To jest obszar, który tworzy i przechowuje wiedzę. W 
nadchodzącym czasie, ponieważ stworzyliśmy systemy plazmatyczne możemy przekazać 
wiedzę do 7 miliardów planet na Ziemi za jednym zamachem aby wszyscy wiedzieli co robić 
w kosmosie. Nauczanie nie wymaga już sal lekcyjnych. Jeśli zrozumieliście, I zachęcam was 
do zapoznania się z procesem rozwoju duszy i zrozumienia jak ustawić system Magrav na 
głowie, nodze, stworzyłeś mózg, Wielu z waz widząc w jaki sposób został stworzony mózg 
Naomi i jak rozwinął się powinniście już to do tej pory wiedzieć. Jeśli wytworzymy warunki 
umożliwiające odbudowę ludzkiego mózgu przy pomocy nowej technologii plazmowej 
możemy nauczyć wszystkich ludzi na równym poziomie. Jak mówiłem niedawno: już 
niedługo będziemy mogli nauczyć wszystkich, żeby stali się tak dobrzy jak Einstein 
nieczytelne... Prawdopodobnie my zrobimy z was wielu DaVinci z wielką wiedzą... Ludzka 
wiedza może być przesyłana bezpośrednio jak odziedziczyliście kolor oczu, co jest jadalne, a 
czego nie dotykać, jak przygotowywać potrawy To mieści się w części struktury ludzkiego 
mózgu posiada specjalną lokalizację, która otrzymuje wiedzę. Gdy czytam książkę to moje 
zrozumienie tej książki staje się częścią mojej wiedzy i nie umiejscawia się gdzieś na niebie 
tylko pozostaje w specyficznych obszarach ludzkiego mózgu. Teraz koncentrujemy się na 
takim celu żeby wznieść 7 miliardów ludzi do poziomu wiedzy równego dla wszystkich W 
ten sposób pan doktor, pan Ph.D, pan profesor, inżynier i wszyscy inni usiądą dokładnie w 
jednej linii Zebranie wszelkiej wiedzy aby stała się powszechną ludzką wiedzą to następny 
krok dla ludzkiej rasy tworzony przez KF Jeden z powodów, dla którego rozpoczęliśmy 
tworzenie nowego KF wiki bez wiedzy członków KF jest to: ponieważ większość wiedzy i 
zastosowań z tym związanych to falsyfikaty zrobiono wiele błędów nie musisz uczyć się na 
błędach by to poprawiać. KF Wiki z całością wiedzy o nowej technologii daje możliwość 
poprawnego uczenia się i umożliwia przekaz tej samej wiedzy każdemu człowiekowi Nie 
musisz uczyć. Facet w Afryce 20 lat później ktoś w Południowej Ameryce 40 lat później i sto 
lat później Musimy przyspieszyć proces przekazu wiedzy Na przykład: jeśli potrafisz 
wyjaśnić zjawisko Alzheimera jeśli przeczytasz powieść i ją pamiętasz jeśli ukończysz 
uniwersytet i zostaniesz profesorem matematyki lub fizyki to znaczy, że ludzki umysł posiada 
zdolność kumulowania wiedzy informacji dla dobra ludzkości. Potrzebujemy transferu tej 
wiedzy w jednym kroku przekazać ją wszystkim ludziom na tej planecie. Bo udając się w 



kosmos nie będziemy selekcjonować specjalistów jednego, który umie robić magravy i 
innych, którzy potrafią inne rzeczy tylko jeśli weźmiemy farmera to będzie wiedział wszystko 
Aby stworzyć Jeden Naród to musimy wprowadzić równość w wiedzy I to jest częścią KF: 
"Jeden Naród, Jedna Planeta, Jedna Rasa" Więc teraz rozumiesz co było pracą Fundacji. 
Doktorzy jak doktor Rodrigo i dr Claudia i inni naukowcy KF pracują na placówce w 
Arizonie z Johnem Więc teraz rozumiesz od kogo zależy nasza praca. Ludzie tacy jak Giovani 
pracują z Naomi Są też inni ludzie, którzy zrozumieli proces rozwoju mózgu i jego kontroli 
Chodzi o to, żebyś umiał stworzyć i rozwinąć system przekazu wiedzy znajdującego się 
wewnątrz ludzkiego mózgu. żeby wam to pokazać wystarczy jedna sekunda Ale musisz to 
zrozumieć wtedy będziesz w stanie dokonać przeniesienia wiedzy. To jest powód dla którego 
stworzyliśmy Radę Wszechświata ponieważ dusza Rady Wszechświata jest jednością I nie ma 
znaczenia język, wszystkie dusze jednoczą się we wspólnym przekazie Ten proces 
rozumienia wszystkich języków jest istotą dla której rozwijamy tą technologię ponieważ teraz 
ta sama wiedza może zostać przekazana do każdej istoty w przestrzeni. Jeśli jesteś 
Chińczykiem, ale urodziłeś się w Ameryce i mówisz po amerykańsku albo angielsku, to co 
będzie z twoją chińską tradycją lub, to jest tak, jak będąc w Ameryce i mówisz po 
amerykańsku w Chinach mówisz po chińsku a w Hiszpanii mówisz po hiszpańsku To jest 
bardzo wygodne dla takich ludzi jak ja, bo jestem najbardziej leniwym człowiekiem jeśli 
chodzi o naukę języków Teraz mogę mówić w każdym języku. Ponieważ teraz pracuję z 
duszą i transformacja nie ze słowami, tylko z duszą ludzką I to jest praca, która właśnie 
nadchodzi. Punkt wiedzy w ludzkim mózgu jest miejscem, które musisz odnaleźć i możemy 
to przekazać jako informacje zawarte w KF Wiki, która właśnie się rozwija niezależnie od 
wszelkich błędnych informacji które przekazywano nam dawniej Jeśli cofniemy się o tysiąc 
lat to nie wszystko warte jest tego, żeby transferować 3 do 10 lat to wystarczający czas. Jak 
wprowadzamy równość pożywienia to gdy nie ma biedy nie ma kontroli żywności Musimy 
wprowadzić równość wiedzy. Nie mogę chodzić i uczyć wszystkich z osobna ale jeśli 
zrozumiesz działanie systemów dynamicznych to łatwo można to zrobić Mamy satelity, które 
mają zasięg w każdym zakątku świata mamy generatory energii, które robią to samo Teraz 
możemy tą samą metodą plazmową uczyć i przekazywać wiedzę wszystkim ludziom Bo 
każdy mózg ma specyficzne urządzenie do odbioru wiedzy i wszyscy je mamy. Musimy 
wpłynąć na 7 miliardów aby wyjść do Uniwersalnej Społeczności Pamiętam jak dr Elja 
Kostowa i Caroline mówiły nam wiele razy nie możemy zostawiać ludzi, musimy zabrać 
wszystkich, nie możemy zostawiać dzieci. Nie było takiego planu Ale potrzebujemy czasu by 
dojrzeć wystarczająco by osiągnąć ten punkt dojrzałości. John w Arizonie wykonał wiele 
pracy i to musi być połączone / uporządkowane Inni badacze w centach badawczych 
wykonali wiele pracy w innych dziedzinach Jeśli się spotkają to dojdą do zrozumienia Jeden z 
najnowszych systemów zdrowotnych, który oddamy w najbliższym czasie jest to, jak 
określamy, skaner do skanowania całego ciała Co oznacza, że jeśli to jest twoje ciało i jesteś 
chory to teraz widziałeś te małe silniczki stają się systemami bez silników, które 
opracowaliśmy musiałeś się nauczyć o magnesach pierścieniowych teraz musisz je ruszyć. 
(magnesy pierścieniowe) I w każdym obszarze podczas ruchu zmienia się cała struktura duszy 
i fizyczności Wszelkie choroby w ciągu sekund są usuwane. Nie ma już raka ani alzheimera. 
Całkowity koszt na podstawie wyliczeń dr Klausa to 3 tysiące dolarów Wyliczając to po 
mojemu to 300 dolarów a według chińskiej metody, to prawdopodobnie 30 dolarów Jak 
mówiłem, do listopada wprowadzę pewne zmiany i wtedy zmieni się wszystko i to już 
niedługo. Zrozum jak wytworzyć rotację plazmy bez użycia żadnego silnika ani pompy. 
Następnie dynamika w centrum ludzkiego mózgu, gdzie znajduje się wiedza Dynamika jest 
słońcem i transferujesz energię do niego wiedzę Czy pamiętasz pomarańczę i wodę? Teraz 
pomarańcza jest mądrością człowieka, a plazma służy do transferu. Więc teraz, gdy to 
zrobiłeś to pojemnik jest ludzką duszą a systemem jest pomarańcza. I to nie są czary, to 



zostało zrealizowane i różni badacze KF, niezależnie doszli do dalszych odkryć i zaczynamy 
to wspierać. Pełny system zasilania, pełny system rolniczy, pełny system zdrowia a za tym 
Idze pełny system kosmiczny nieczytelne Gdy masz wiedzę i wiesz co i jak i chcesz 
zajmować się rolnictwem, to będziesz w tym najlepszy i nie będziesz "trzeciej kategorii" 
obywatelem Jak ci "pierwszej kategorii" lubią się nazywać amerykanie. w zasadzie kraje 
trzeciego świata to dla mnie stany zjednoczone i kraje zachodniej Europy. Bo jeśli ujawnimy i 
zablokujemy elektryczność w którymkolwiek z tych krajów to oni zaczną wzajemnie się 
zjadać. Chłodziarki przestaną działać, lodówki znikną, kuchnie przestaną funkcjonować. W 
Afryce obywatel trzeciego świata jest na szczycie bo potrafi wejść na drzewo i dosięgnąć 
tego, co potrzebuje i sam się wyżywić. Nie ma lodówek ani zamrażarek w Afryce żyją w tych 
samych domach od lat. Teraz uczymy dokładnie tego samego i to jest wzmacnianiem wiedzy. 
I jak mówiłem, mam niespodziankę dla was w tym tygodniu i teraz macie niespodziankę. 
Istnieją grupy KF i osoby działające indywidualnie którzy poświęcają dużo czasu na 
budowanie urządzeń musicie to robić bo macie inną pracę. A ci, którzy związani są z nauką, 
tacy jak Armen, jak Arizona dwa europejskie centra badawcze grupa chińskich badaczy, inni 
w Afryce i innych miejscach. Pierwszego listopada nastąpi zmiana dla rodzaju ludzkiego I to 
jest to, co przygotowujemy Jak powiedziałem niedawno pewnym wpływowym ludziom 
Narodowe zabezpieczenie żywności istnieje tylko w możliwości zbierania plonów. Jako Jeden 
Naród odnośnie bezpieczeństwa wyżywienia to mieć go wystarczająco i posiadanie systemu 
który niesie wszystkie energie niezbędnych dla człowieka. Czy potrzebujemy zboża i mąki? 
Czy raczej należało by nakarmić ludzi energią pomarańczy w pojemniku Jak mówiłem wiele 
razy: pomarańcza i pojemnik Pojemnik to ludzkie ciało a pomarańcza jest tym, co sadzimy. 
Odgórna kontrola żywności od dzisiaj się kończy i uczymy tego bardzo szczegółowo. Żaden 
naród nie będzie opłacał okupu ani nie będzie bojkotowany. Teraz to w jaki sposób 
amerykańscy rolnicy będą się żywić zmieni rząd To będzie ich decyzja. Każda droga na 
skróty, każdy problem, karmienie narodu przez bojkot lub zniewalanie innych krajów żeby 
robiły co chcą inni, bo oni mają żywność z dzisiejszym wykładem jest zakończone. My 
bojkotujemy tych, którzy bojkotują z wiedzą, z pokojem i zastosowaniem technologii. W 
przyszłym tygodniu gdy będziemy omawiać sprawy z grupą badawczą KF zadecydujemy 
kolektywnie które osiągnięcia przedstawić. W przyszłym tygodniu prezentacja pokaże zmiany 
kierunku badań dla ludzkości i nauki i wiedzy. Obserwuj to zrozumiesz. Będzie to praca 
zbiorowa grup badawczych KF. Dotycząca kosmosu, produkcji plazmy, generowania energii i 
innych rzeczy. Nie boimy się niepowodzenia, bo jesteśmy dumni z tego co rozpoczęliśmy. 
Więc jeśli rozumiesz to, że możesz zmieniać stan zdrowia ludzi to możesz zastosować ten 
sam system aby wyżywić człowieka. Zastanawiam się ilu z milionów amerykańskich 
rolników nie będzie miało gdzie sprzedawać swojego pożywienia. I oni obwiniają prezydenta. 
Czemu wprowadzasz sankcje, które do nas wracają Odpowiadamy wiedzą i władzą. Nie 
odpowiadamy kompulsywnie. W procesie zmiany środowiska wykazaliśmy, że każda 
substancja może zachowywać się tak jak zechcemy. Możemy przedstawić. że ludzka wiedza 
może być rozprzestrzeniona w całym wszechświecie. Tak jak wcześniej wyjaśniałem że 
człowiek nie jest krajem trzeciego świata i nie wolno brać ludzi w kosmos, żeby służyli, ale 
jako równych innym. I zrobimy to samo w nadchodzącym czasie: by przekazać wiedzę 
wszechświata Tak samo jak robimy z ludzką wiedzą do kolejnego człowieka poprzez system 
Przekazujemy wiedzy wszechświata taką samą metodą do duszy człowieka. W ten sposób 
witamy innych ale to wymaga czasu. 3 do 10 lat, to będzie właściwy czas do realizacji. Być 
może, jeśli któraś z nacji przyłączy się do nas to 3 miesiące do 3 lat wystarczy. Mówiłem, że 
zmienię kurs ludzkości Teraz, od pierwszego listopada to wprowadzimy. Rozpoczniemy 
sankcje wiedzy, nie sankcje polityczne Wiecznie obracające się planety i wirnik na końcu lub 
plazma w dynamicznym systemie w interakcji jest dużo tańsza i łatwiejsza niż wirnik. To 
tylko wymaga od badaczy KF pewności siebie i wszystko zostanie wykonane W przyszłym 



tygodniu zaczniemy pokazywać nową technologię w sposób jaki jest, nie w sposób jaki było. 
Postanowiliśmy od dzisiaj zmienić kurs ludzkości. Jakieś pytania? (RC) Dziękujemy Panie 
Keshe i przypominam uczestnikom, że możecie podnieść rękę i mogę pozwolić Wam mówić i 
widzę, że Stefano ma podniesioną rękę. Pozwól, że Cię tutaj przeniosę, tak byś mógł mówić 
Stefano. (SB) Cześć Wszystkim, czy mnie słychać? (RC) Tak, witamy. (SB) Witam Witam 
Panie Keshe, co u Pana? (MK) Tak dobrze jak można się czuć, ciągle żyję. (SB) Bardzo 
dobrze (MK) Dzięki włochom. (SB) Tak. (MK) Powinienem coś Ci powiedzieć (SB) Tak? 
(MK) Myślę, będąc Włochem, moja rodzina i ja powinniście podziękować Waszym władzom 
za ochranianie nas i danie nam domu. (SB) Myślę, że Włosi powinni dziękować za to, co nam 
dajesz na wiele sposobów. Dzisiaj, chciałbym podzielić się z wami czymś w odniesieniu do 
ruchu bez użycia silników. Próbowałem z czymś eksperymentować, i chciałem to omówić z 
panem i innymi poszukiwaczami wiedzy, jeśli to możliwe? (MK) Śmiało, dzielimy się wiedzą 
(SB) Ok, dziękuję. (MK) Po angielsku mówimy, "Ty pokażesz mi swoje, a ja pokażę swoje." 
Pokażesz mi co zrobiłeś, jeśli to jest to i jest w linii z... to pokażemy wam więcej. (SB) OK. 
Byłem w kontakcie z Pete'em z Magazynu Plazmy i pomógł mi dużo żeby ułożyć rzeczy 
razem by pokazać panu tą prezentację, ale nie mogę zrozumieć jak mogę udostępnić swój 
ekran, by pokazać Wam prezentację. (MK) Jest funkcja ekranu "udostępnij", na dole. (SB) 
Tak, tak znalazłem. Podziel to. Ok, widzicie? (RC) Tak, widzimy. (SB) Więc, to co ja próbuję 
zrobić to użyć płytek kartonu jako oparcie dla plazmy CH3, GaNSu CH3 i użyć system by 
stworzyć interakcję pomiędzy polami i te pola powinny oddziaływać w polach materii 
kartonowych dysków by zobaczyć jakiś ruch materii. To było zainspirowane przez pracę 
napisaną przez Pana Keshe: "Creation of Motion in the Universe" (Kreacja Ruchu we 
Wszechświecie), którą polecam Wam do przeczytania, ponieważ to jest niesamowite i użyłem 
czekajcie, pokażę Wam zdjęcie. W praktyce wyciąłem te płytki w różnych rozmiarach, by 
zreplikować warunek dynamiki aminokwasu, więc ta płytka jest jedną miarą średnicy, to jest 
12, to jest 14, a to 16. Wtedy, nawet w pierwszej chwili planowałem zawiesić na... kablem, 
kawałek drewna, którym ja napełniłem te dyski i potem spryskałem każdy dysk płynnym 
gansem CH3. Planowałem umieścić dyski pod różnym kątem, ponieważ by w praktyce dać 
dynamikę polom, by stworzyć plazmę tutaj, wolną plazmę tutaj, na tym poziomie i na tym 
poziomie. Więc miałbym 4 warstwy materii, które działają jako wsparcie, fizyczne wsparcie 
plazmy, dla GaNSu, przepraszam... i te 4 warstwy w interakcji między sobą dają 3 warstwy 
wolnej plazmy, ale dynamicznej, ponieważ to, w mojej opinii dyski ustawione pod takimi 
kontami, daje to kompresję i ekspansję polom. Potem zdecydowałem się by zredukować to 
wszystko do tego poziomu tutaj. Ups.. w praktyce to jest obiekt, który jest wysoki na 10cm i 
to jest płytka zrobiona z kartonu który jest używany do rysowania. Jest bardzo porowaty i 
kiedy spryskasz go GaNSem absorbuje go bardzo dobrze. Mała płytka jest przymocowana na 
zewnątrz tego plastikowego kubka. To jest połączenie poprzez drut, tych dwóch płytek. To 
jest...jeśli dobrze pamiętam to ma 2-3cm to ma 3,5cm a to ma 4-5cm średnicy. Potem 
umieściłem ten mały system w środku tej struktury ponieważ, aby dać dostępność pól tego 
samego, to jest spray, który używam na wszystkich płytkach, to jest główna partia GaNSu, 
którego używam. Więc GaNS tego, który został poprzednio zebrany z pudełka CH3 był 
zebrany tutaj, w tym pudełku. Oczyściłem go z soli, wodą destylowaną, kiedy było dobrze 
wypłukane z NaCl umieściłem w spryskiwaczu, spryskałem płytkę i trochę tego gansu, 
płynnej plazmy tutaj, umieściłem nawet w tym małym pudełku tutaj. Aby mieć... mam 
nadzieję stworzyć przepływ który idzie tędy i w czasie kiedy plazma się nabuduje oczekuję 
zobaczyć jakieś ruch, w środku tutaj, by zobaczyć ruch tej struktury. To są dwa dyski, które 
wiszą wewnątrz plastikowego kubka. Potem również uciąłem dół butelki i umieściłem go nad, 
bo zauważyłem, że mam jakiś przepływ powietrza który mógłby mieć wpływ na cały system. 
By zapobiec... by zapobiec każdemu rodzajowi powietrza z zewnątrz, postanowiłem to zakryć 
i to była pierwsza część. Potem, wczoraj lub przedwczoraj użyłem innego systemu dodałem 



kolejny mały system, kolejny mały kawałek który jest złożony z Te są zawsze kartonowe, 
wyciąłem 7 dysków, tej samej wielkości, tym razem, ale różnica polega na tym, że wszystkie 
w środku mają dziurę i każdy otwór jest innego rozmiaru. Więc tak, mam nadzieję wytworzyć 
gradient pól stworzony w środku otworu każdego dysku. Igłą przebiłem każdą płytkę i wtedy 
powiększyłem każdy otwór wykałaczką by stworzyć różnicę w każdym otworze. I wtedy 
umieściłem go w ten sam sposób, obok siebie z tym pierwszym. Zaznaczyłem długopisem 
każdy komponent systemu by zobaczyć czy są jakieś zmiany w pozycji i nawet 
monitorowałem stół by zobaczyć czy jest stworzony jakiekolwiek mały materiał wokół tego. 
Ale to jest praca w zabałaganionym garażu więc nie wiem czy nie ma zewnętrznych źródeł 
kurzu, który nie pochodzi z interakcji pól. Więc to jest wytłumaczenie, mały opis tego co 
zrobiłem. Wziąłem pierwszy system, monitorowałem go by zobaczyć zmiany pozycji, jeśli 
wystąpią na przestrzeni czasu, na wiszących dyskach w środku kapsuły pierwszego systemu. 
Dla mnie zmiana pozycji, oznaczała by, że ciśnienie Magrav stworzone pomiędzy 
zewnętrznymi pojemnikami tego systemu, jest transferowane w stanie materii dysków w 
środku systemu z drutem i wiszącymi dyskami. To może dać nam praktyczne zrozumienie na 
temat interakcji pól. Pozycjonowanie i operowanie systemami przyszłości. Ostatecznie 
stworzenie pewnego rodzaju kompasu by identyfikować źródło najwyższego ciśnienia pól. W 
drugim systemie.... Słychać mnie? Hallo? (UC( Tak, słyszymy. (SB) Ah, sorry. W drugim 
systemie zrobiłem dziurki w centrum, o różnych wielkości, w 7 kartonowych dyskach, obok 
siebie, używając tego samego, podstawowego konceptu pierwszego systemu. Kolejna różnica 
w porównaniu do pierwszego, to to, że system umieszczony jest na poziomej osi. Ich 
(dziurek) wielkość jest inna by specjalnie wytworzyć różny gradient w wolnej plaźmie, 
plazmach, która będzie ostatecznie wytworzona wewnątrz każdego dysku, prowadząc do 
kreacji różnych materiałów pomiędzy różnymi sekcjami tego systemu. Więc, mam na myśli, 
że pomiędzy każdą, każdą każdą sekcję będzie wykreowany inny gradient pól i ostatecznie ta 
różnica da inny materiał. To jest umieszczone w plastikowej butelce by zobaczyć jakie 
materiały lądują na stole. Właściwie to umieściłem je, mniej niż tydzień temu więc 
monitorowałem i właściwie musiałem ustawiać to wiele razy, by ustawić to w stabilny 
sposób. Więc jestem tutaj by to omówić i dodać do tego, ponieważ nie wiem czy ułożyłem 
rzeczy we właściwy sposób czy powinien ustawić pozycję trochę wyżej, lub nie wiem czy 
Pan Keshe mógłby dać mi jakieś detale w którym miejscu umieścić rzeczy, w lepszy sposób 
lub coś innego...? (MK) Czy udało Ci się osiągnąć jakiś ruch? (SB) Zauważyłem, że od czasu 
do czasu kiedy wchodzę do pokoju jest bardzo mały, malutki ruch dysku. Jeśli obserwuje to 
bardzo dobrze, jest taki delikatny ruch, ale nie wiem ponieważ zazwyczaj wchodzę tam gdy 
nie ma światła i to może być nawet lepiej jeśli przesunę światło wydaje mi się, że płytki się 
poruszają, ale może to jest wizualny efekt odebrany przeze mnie, bo nie potrafię dobrze 
ustawić światła. (MK) Co zrobię... rozumiem co próbujesz zrobić (SB) Skończyłem 
udostępniać. (MK) Nie, to jest ok, możesz zostać na linii Gdy pokazywałeś i tłumaczyłeś swój 
sposób była tutaj dyskusja w tle grup badawczych Fundacji Keshe. Trzy grupy badawcze 
zadecydowały, że udostępnimy kreację plazmy, ruch plazmy dzisiaj. Więc myślę, że 
posuniemy się w wiedzy o 1 kroczek dalej. Możesz zobaczyć część chińskiego reaktora 
kosmicznego, są też inne reaktory na pozycjach, możemy pokazać część plazmy próbujemy 
abyś nie zobaczył jaka jest pełna struktura systemu latania, chińskiego systemu lotu. 
Chciałbym poprosić o 10min przerwy lub jeśli ktoś chce przejąć przez następne 10min, aby 
zespoły badawcze Fundacji Keshe, mogły tą prezentację ułożyć w całość i to co pokazałeś jest 
bardzo piękne, ale pokażemy cały system. Wideo są teraz filtrowane, to co możemy wyciąć z 
nich, by nie pokazywały za dużo, ale możesz zobaczyć dynamiczny ruch. To są początkowe 
testy które wam pokażemy, zobaczycie plazmę w wodzie, ciecz. Możecie zobaczyć część 
chińskiego reaktora kosmicznego, który jest bardzo pracowity i otrzymaliśmy pozwolenie od 
chińskiej grupy, drugiej i trzeciej grupy i wszyscy pracują aby powycinać swoje systemu i 



zamiast pokazywać to za tydzień, potrzebujemy 10min przerwy. Jeśli chcesz pokazać jeden z 
wideo KF, lub... ponieważ Rick będzie zajęty w tle, także próbując ustawić pewne rzeczy i 
wtedy wracamy spowrotem i poszerzamy wiedzę ponad zrozumienie człowieka. To jest 
potrzebne i będzie to w odpowiedzi na pracę Jednego Narodu. Rick, jak chcesz to 
zorganizować zanim to ogarniemy ponieważ musimy przesłać Tobie wiele rzeczy. (RC) 
Pewnie, myślę że... Flint czy możesz wymyślić jakieś wideo dla nas? (CK) Panie Keshe czy 
mogę zadać pytanie, zanim znikniesz, proszę? (MK) Nie znikamy, pracujemy w tle. (CK) 
Tak, wiem, wiem. Ale mam jedno pytanie które przywróciło wspomnienia poprzez to co 
Stefano nam pokazywał. On mówi, wspomina że kiedy wchodzi do pokoju, dostaje reakcję, 
lekką reakcję kiedy włącza światło. Czy nie jest to dokładnie to samo, co zauważyliśmy w 
Sensano? (MK) Zawsze o tym mówiliśmy, o świetle i chodzi o to że gdy je gasi u niego to 
jest kiedy włącza, u nas to było kiedy je gasiliśmy. (CK) Tak. (MK) To tam jest, zostało 
zrobione. To przyniesie zmianę technologi rasie ludzkiej, zrozumiecie co mam na myśli. To 
jest pierwszy raz kiedy pokazujemy nieustanny ruch plazmy i kreację plazmy w cieczy, co 
nigdy nie zostało osiągnięte na taką skalę. I dziękuję chińskiej grupie za pozwolenie na 
pokazanie części ich nagrań i drugiemu i trzeciemu zespołowi. Nie chcemy udostępniać 
żadnych imion czy tożsamości dla bezpieczeństwa naszych naukowców, ale zobaczycie jak 
nadeszła zmiana i jak od teraz zmieni to wymiar nauczania. Może daje nam to czas na 
pomyślenie do następnego razu, ale zróbmy te 10min bo to są wideo na żywo, musimy wyciąć 
dźwięk, tak, że nikt nie wie kim są naukowcy i jak możemy ich chronić. (RC) Mamy wideo 
które właściwie jest ... Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 2h 41min 54sek. Te pochodzą z centrów 
badawczych w Chinach, to jest chiński rozwój, to jest częścią tego. To co widzicie w 
ciemności, to co jest nagrane to kreacja plazmy w cieczy, co nigdy nie zostało osiągnięte, na 
bardzo niskich napięciach, w porównaniu do poziomu kosmicznego. I wtedy system lotu nr 3, 
jest z kolejnego centrum badawczego, grupa nr 2 nie chce ujawniać swojej pracy, szanujemy 
to. System lotu nr 1, ważne jest zobaczenie jak tworzona jest plazma, bo to się przyda przy 
późniejszych procesach. Czy chciałbyś pokazać lot nr 1, proszę? To jest kreacja plazma w 
cieczy, to chiński reaktor kosmiczny, część jego jest bardzo odizolowana, więc nie możesz za 
dużo zobaczyć, ale jest to ekstremalnie wyszukany system. (RC) Ok, tylko to ustawię tutaj. 
Wierzę, że to jest odpowiedni plik. (MK) Napisane jest lot nr 1. (RC) Tak, mają inne nazwy 
więc pokazują się inaczej. (MK) Jego tytuł to 'lot 1'. (RC) Taką miały nazwę gdy je 
nazywałeś, ale dla mnie nazwa pliku to 2018-11-01... 0304.... (MK) Ok, rozumiem. Odtwórz 
nr 1, spróbuj. (RC) Zobaczymy, ma 15 sekund, czy to ten? (MK) Tak, te są krótkie, ponieważ 
są to tylko krótkie fragmenty. (RC) Nie, to jest inny. Jeszcze chwilkę... niech się upewnię że 
to jest poprawny, zobaczmy... (MK) Widzisz piłeczkę i z jej przodu jakby... (RC) Ok, mam 
ten plik tutaj. (MK) To są bardzo krótkie wycinki, osiągają plazmę która prowadzi do kreacji 
dużych.... (RC) Jeszcze chwila, już prawie, muszę tylko przełączyć kolejny ekran i..... (MK) 
Tak, to ten. (RC) Ok, pozwól że tylko ustawię okno Livestream'u i jedziemy. Ok, odtworzę 
to, to krótkie wideo. Odgłosy reaktorów... (MK) To pokazuje wstępne reaktory, tworzenie 
plazmy w cieczy, co potrzebuje... amerykanie marzyli o tym przez długi, długi czas. W 
CERNie marzyli o tym żeby zobaczyć taką rzecz i zostało to osiągnięte w bardzo prosty 
sposób. Ale na tej taśmie, jeśli popatrzysz, to jest częścią systemu. Na tym pasku jest 
olbrzymia ilość rdzeni. Yyyymmm. Czy mógłbyś przejść do drugiego? (RC) Ok. (MK) To 
jest ważne ponieważ.... w badaniach rozumieją dokładnie co to oznacza. Tworzenie światła 
plazmy w cieczy, w temperaturze pokojowej i normalnym ciśnieniu, przy użyciu bardzo 
niskiego napięcia, było marzeniem amerykańskich naukowców, światowych naukowców. 
Zobaczycie więcej tego co ma nadejść. Czy możemy mieć nr 2, proszę? (RC) Ok to chyba 
ten, i.... Ok, lecimy. <hałas reaktorów> (MK) Ok, czy możesz puścić kolejne? Ok wyjaśnię 
wam czym to jest. To jest kombinacja... światło które widzisz zapala liczbę rdzeni, dziesiątki 



rdzeni w tym samym czasie przelot światła. (RC) To zastępuje... NASA (MK) Które to było, 
numer 3? (RC) To było drugie, odtwarzam je ponownie. (MK) Czy możesz puścić numer 3? 
(RC) Tak. (MK) Nr 4, nie puszczaj 3, odpal nr 4. (RC) Ok, w porządku. Zobaczmy które to... 
Niech to zapiszę.... i podziel tego.... (MK) To jest ważne do pokazania, że plazma 'zapala się', 
jak mówiliśmy o tym od dawna, gdy plazma osiąga punkt, zapala się i może taka pozostać, 
wtedy <hałas reaktorów> Tu jest ileś tam reaktorów, one są tak jak światła na niebie które 
widzicie. Kolejny, poproszę nr 5. Jest olbrzymia ilość plików wideo, wybrałem losowo, to są 
te które możemy pokazać, bez pokazywania ludzi czy czegokolwiek. (RC) Ok, ustawię go 
tutaj. (MK) Tak, proszę. (RC) I... <hałas reaktorów> (RC) Spróbuję puścić go ponownie... 
(MK) To jest bardzo.... yyyy widzicie dwa światła, w tle. To jest drugi reaktor który się 
odpala, z dala od kamery. I widzicie go, miga, po raz kolejny na tym systemie są dziesiątki 
reaktorów, wszystkie odpalające się w tym samym czasie. Ten jasny który widzicie z przodu 
to pierwszy system. Myślę że w numerze 5 mamy niespodziankę. Czy chciałbyś go odpalić, 
nr 5? Masz nr 5? <hałas reaktorów> (RC) I to... (MK) To był numer 4. Czy możesz odpalić 
numer 6, proszę? Ci którzy są w programach kosmicznych zrozumieją to że produkujemy tak 
dużą ilość plazmy i z tym dochodzimy do uwolnienia energii i lotu. (RC) Ok, mamy to tutaj. 
(SK) Czekaj, słyszymy dźwięk, ale widzimy to samo wideo, zatrzymaj. Słyszymy dźwięk, ale 
zostało nałożone na poprzednie wideo które grało. (MK) Ok, puść ponownie, proszę. 
Zatrzymaj wszystkie wideo, Rick, i odtwórz numer 6. (RC) Ooooo widzę to we wspólnych 
właściwościach czy gdzieś pozwól że usunę poprzednie, to jest chyba problemem tutaj. Ok, 
pozwól że zrobię to teraz ponownie. (MK) Czy dzielisz ekran? (RC) Ok, mamy to, 
yyyyyyymmm... super, mega super <odgłosy komunikacji systemu> (MK) Yymmmm, ten 
wysłałem Tobie abyście posłuchali, bo jest tam hałas w tle, reaktory rozmawiają ze sobą, 
systemu mówią. To nie jest za bardzo by pokazać światło, jeśli posłuchasz odgłosów w tle, 
słyszysz jakby bicie serca. I to widzieliśmy w innych systemach, więc w Lini komunikacji to 
jest ich rozmowa, słyszymy je, wydają różne hałasy. I.... (RC) Czy możemy posłuchać tego 
ponownie panie Keshe, mając to na uwadze? Być może? Ja sam patrzyłem bardziej za 
światłem niż przykładałem uwagę na dźwięk. (MK) Niespodzianka, posłuchaj tego. (RC) Tak, 
to była niespodzianka. Ok. Pozwól że odtworzę go jeszcze raz żeby ludzie mogli zwrócić 
więcej uwagi na wydobywające się tutaj dźwięki. Podgłoszę też trochę. (MK) Zwłaszcza pod 
koniec. Słyszysz to. To jak łono matki słyszysz ten głos i one gadają, systemy rozmawiają ze 
sobą. Kontynuuj. (RC) Ok. <odgłos reaktorów> Wow. Super. Super mega. <ogłosy 
komunikacji> (RC) Ok, dziękuję panie Keshe. Czy możesz dać nam więcej tropów na temat 
tego wideo? (MK) Ostatnie wideo nr 3, które otrzymałeś jako pierwsze, to pochodzi z 
kolejnego centrum badawczego. To jest, jak to się nazywa, zobaczysz to co mówiliśmy, 
kreację światła i kreację ruchu. Otrzymałeś dwa wideo w tym pakiecie, pokaż najpierw to 
drugie, wtedy to pokaże ci że możemy kontro.... ponieważ mamy to w systemie chińskim i 
innym. Ale to jest jedno z najwyraźniejszych wideo na którym widać, że możemy 
kontrolować, możemy tworzyć ruch GANSów i plazmy. To jest niewielka ilość GANSu na 
dnie, którą widzicie że się kręci i możemy kontrolować prędkość tej rotacji, ale to jest dla 
potwierdzenia, że kiedy będą robić kolejny test wiedzą że plazma jest odbiciem. I będziesz 
zdziwiony tym co pierwszy... drugi pokazuje. Jeśli odpalisz... tak, to jest... obserwuj obserwuj 
rotację plazmy. Możemy kontrolować prędkość plazmy do tysięcy obrotów na minutę. Czy 
chciałbyś pokazać...? To zostało przeprowadzone w innych laboratoriach, to jest jedno wideo, 
które jest nagrane przez kolejną. Musieliśmy oglądać i wybrać które, o którym..... będzie 
rozmawiać. Czy możesz je podzielić? Hallo?! (RC) Ups, tak myślałem, że już było. Jeszcze 
sekunda, muszę podzielić ponownie. (MK) Ok. Zobaczysz to... to jest ważne. Jesteśmy 
bardziej zaawansowani, ale to są małe rzeczy które musisz zrozumieć...nieustanny, bez 
motorów, możesz kontrolować..... Jest opóźnienie w odtwarzaniu. Możemy kontrolować 
wszystkie prędkości, w każdym kierunku. (RC) Czy tam w środku jest talerz, panie Keshe? W 



tej.... (MK) Nie. nie, nie. Po prostu nie pytaj co to jest. (RC) Ok. (MK) To jest czysta plaz.... 
to czysty GANS. To jest czysty GANS i jest tam,, możemy zdecydować o rotacji. Kiedy 
możemy dyktować rotację, bez silnika, możemy replikować pracę Wszechświata i to zostało 
osiągnięte w kolejnym (wideo). Kiedy patrzysz na chińskie wideo gdzie widać te światłą, to 
jest ten sam warunek plazmy. Ale osiąganie rotacji nieustannej, bez żadnych silników, nie 
potrzeba nam przy tym żadnych innych rzeczy. Czy możesz pokazać nam drugie wideo z tego 
zestawu, proszę? Musicie zrozumieć, że musieli wyciąć wiele rzeczy żeby ich nie pokazać. 
Czy masz ustawione te drugie? (RC) Tak, już jest gotowe. Jeszcze sekunda. (MK) Pokażemy 
to w całości w przyszłości, w niedalekiej przyszłości. Z jednym z takich, z łatwością możesz 
zobaczyć latający obiekt, wyjaśnię to później. Tak, ok, proszę odtwórz to wideo. To jest 
bardzo interesujące dla niektórych ludzi. Tak właśnie będą wyglądać wasze statki kosmiczne. 
To jest cała kula, która się zapala i jest... jak to się nazywa, cały jej perymetr. Więc teraz po 
raz pierwszy widzisz pełne światło, ustawienie systemu kosmicznego i w nadchodzącym 
czasie pokażemy jak te systemy latają. Ale teraz chcemy tylko pokazać ruch i kreację plazmy, 
pełnej plazmy. To jest ogromny przełom w świecie nauki, technologii plazmy i rozwoju 
kosmicznego. Możesz zobaczyć że system jest dosłownie pusty. Czy chciałbyś puścić go 
ponownie i wtedy zrozumiesz kiedy powiedzieliśmy że reaktory reagują, w interakcji 
zobaczysz światło, i teraz widzicie światło. Jesteśmy na granicy wielkiego przełomu 
kosmicznego, technologii dla różnych części Fundacji Keshe i ważne jest żebyśmy zrozumieli 
tą technologię. W jednym wideo możesz zobaczyć coś na górze, co odlatuje. Ale te będą 
pokazana w niedalekiej przyszłości, kiedy będzie więcej wiedzy, którą można się podzielić. 
(RC) Bardzo ciekawe panie Keshe, dziękujemy bardzo za odkrycie przed nami tych wideo. 
(MK) Ci którzy rozumieją, dla tych którzy nie rozumieją to jest tylko światło, ale dla tych 
którzy rozumieją technologię kosmiczną, oznacza to że osiągnęliśmy uniesienie i ruch. 
Jesteśmy u wrót znaczącego przełomu, bez silników i kurs ludzkości się zmienia. Jak 
powiedziałem, jeśli rozumiesz jak kontrolować, latać tymi systemami, F18 najbardziej 
zaawansowane lotniskowce są tylko łatką na oceanach Wszechświata. To jest bardzo 
bezpośredni alarm dla tych którzy rozumieją że technologia kosmiczna się zmieniła, (RC) 
Niektórzy ludzie... przepraszam, proszę kontynuować. (MK) Wytworzenie nieustannego 
ruchu bez silników, bezpośrednio poprzez transfer energii, pól magnetycznych było 
marzeniem człowieka. Kreacja światła... Jeśli cofniesz się do moich nauk, jakieś 12-15 lat 
temu, zawsze mówiliśmy że kiedy pola wchodzą w interakcję zobaczysz srebrne światło i 
widzisz światło. To się rozwinie poza granice... W nadchodzącej przyszłości naukowcy będą 
uczeni jak to rozwinąć ponad granice i ta technologia oparta na trzech nogach, będzie sama 
latać. Tego nigdy nie osiągnięto i na tak wiele sposobów, teraz gdy rozumiemy nową 
technologię, możemy zatankować ten system witaminami, zmianą Lini myśli. Możesz 
postawić osobę na przeciwko niego i wchodzi z rakiem, w sekundy wychodzi bez raka. (RC) 
Panie Keshe, czy może pan proszę poprawić mikrofon? (MK) Tak, pokazaliśmy bardziej 
zaawansowane technologie niż zostały opracowane i... jak powiedziałem co chciałbyś mieć? 
Jeśli oglądałeś pierwsze wideo, gdy możesz kontrolować prędkość rotacji cieczy i po prostu 
wkładasz w nią magnesy, masz pozycję unoszącą się. Lub czy chciałbyś by dała tobie 1 Mega 
Watt lub 1 KW? Potrzebujesz.. musisz być dobrze rozeznany by zrozumieć implikacje i 
aplikacje tej technologii. To wygląda podobnie do Sputnika na 3 nogach, ale Możemy wam 
pokazać mamy nagranie gdzie widać obiekty, kładą coś na górze i to odlatuje. Ludzie 
zastanawiają się jak duża jest ta kula Panie Keshe Te pola potrafią pokryć jeśli będziemy je w 
stanie odpowiednio kontrolować 10 do 20 km. Nie zapytałem jak duża jest kula, ale to też 
dobrze wiedzieć. 5 cm 5 cm ok dziękuję. i jest bardzo silna. Odtwórz to ponownie zobaczcie 
na kształt plazmy Naukowcy technologii plazmowej w CERN zabiją się wydali miliardy i nie 
mogli tego zrobić. obserwujcie dystrybucję plazmy jest tak jednorodna i unikatowa. Jeśli 
pamiętacie jak chodziliście do szkoły trzymaliście taką kulę i pamiętacie jak otrzymywaliście 



iskry? dostajecie jedną iskrę na każdą część kuli. To jest jednorodna sferyczna plazma Nigdy 
nie osiągnięta. Widzieliśmy ją w wielu reaktorach w Chińskim układzie. Czasem wygląda 
jakby górna lub dolna połowa to bardzo dziwne jakby..... To dlatego że jest tak załadowana to 
daje taki efekt. Kula została naładowana by wytworzyć ten warunek Wygląda tak jakbyśmy 
mieli zapłon. Pełny zapłon Jesteście gotowi na odlot? My już odlecieliśmy ale teraz lecz tym 
razem.... wymiana jeśli mierzycie przepływ pól magnetycznych wokół tych systemów 
Rozciągają się na kilometry To jest to czym nazywa pan otwieraniem się plazmy panie 
Keshe? To jest w zasadzie samozapłon plazmy za pomocą jej własnych pól Tam nie ma 
cieczy w środku to pusta przestrzeń można w zasadzie, badacze mogą wziąć dwie części 
rozłożyć dwie połowy i system zapali się na zewnątrz to będzie przyszły system oświetlenia. 
poprzez interakcję pól To jest wielki przełom w świecie nauki Z silnikiem, z systemami 
silnikowymi na których człowiek polegał przez dekady i wieki tysiące lat to już koniec. To 
jest ostrzeżenie dla rządu amerykańskiego Bezpośrednie ostrzeżenie Pokój to jedyna droga i 
wskazuje ją nauka. Możemy wybrać gdzie to zapalić Jeśli to widzicie tym rozbłyskiem jest 
światło Więc możemy skoncentrować pewne pola w pewnych pozycjach To daje nam nowe 
możliwości w podróżach kosmicznych. Możliwości w energii i żywieniu. Jeśli rozumiecie 
implikacje To zajmie lata by zrozumieć implikacje płynące z tego światła Czy to może się 
dzieje całym planetom? w tym punkcie w czasie? W pewien sposób? Możemy z tego zrobić 
system żywieniowy tak. Wiedza jest teraz i można to zrobić Czy planeta wkracza w inne 
warunki pól jak tworzymy te Które "uruchamiamy" jak widzimy to teraz i może wkracza w 
warunki kosmiczne gdzie zaczynają się aktywować?..... nie to system eksperymentalny ale 
został ustawiony. Jak to nazywacie... Chcę nauczyć tak wiele jak widzą badacze zrozumieją i 
ta grupa badawcza osiągnęła ten poziom Nie ma w tej kuli żadnej cieczy to całkowita plazma 
i została ustawiona widzicie wyraźną linię narysowali linię gdzie ma być. i gdy linie się 
zrównują wszystko się zapala. Jeśli zrobisz ją tak samo światło zostanie na stałe Osiągnęliśmy 
i w systemie powiedziałem wam i zobaczycie srebrne światło i widzicie srebrne światło. to 
nie przewidywanie to praca i zrozumienie technologii W nadchodzących tygodniach 
pokarzemy kompletny system do latania. i jeśli wrócimy do pierwszego filmiku innego 
filmiku w tym zestawie i zobaczymy na samoistny ruch cieczy teraz rozumiecie, że możemy 
to rozkręcić do 1000 lub 500 obrotów umieszczacie na tym magnesy pływające magnesy i 
macie swój generator Historia człowieka zmienia się od dzisiejszej nocy bo to jest publiczne a 
inne badania trwają nadal Czy możesz to odtworzyć? Myślałem, że się odtwarza ale może 
podzielę to ponownie... Tak odtwarza się. Ok cofnę tutaj Ok niech leci Ustawiłem to w pętli 
więc możemy to zobaczyć... Nie nie po prostu musicie to zobaczyć tworzenie tego ruchu w 
plazmie to było kluczowym zrozumieniem kreacji życia To wszystko możesz dyktować 
prędkość rotacji możesz zreplikować strukturę pól planety Ziemia lub jakiejkolwiek planety i 
patrzysz jak się zachowuje i jak z tym pracujesz. wygląda to także jak miniaturowa galaktyka 
jeśli na to spojrzymy to musi to być spiralne skoro widzimy to jako rotację. są specyficzne 
rodzaje ruchu w centrum i to może być kontrolowane i to niesamowite jak można to 
kontrolować i zespoły się uczą są w okresie niemowlęcym ale bardzo szybko rozwiną to na 
wszystko inne możemy pokazać filmik jak rzeczy odlatują z góry ale nie wiem czy czy 
chcecie to pokazać i to są jak to się nazywa następne kroki rozwoju bo jeśli to odwrócicie co 
jest na górze na dół system startuje i nasi badacze dochodzą do zrozumienia Jest taki filmik 
nie wiem... Jeśli możemy to pokazać jeśli mają to wyczyszczone by można to było pokazać 
Czy to światło 8? czy to jest filmik "światło 8"? światło 8 już pokazałeś prawdopodobnie. ok 
może to ma być lot 5 i później 6 i 8 może brakuje nam 7 7 było... Panie Keshe... Panie Keshe 
Tak? Panie Keshe Tak? Nie słyszymy co pan mówi dźwięk jest bardzo słaby. Wszyscy inni 
słyszą. Czy może pan ustawić mikrofon proszę? Mój mikrofon... nie nie odbieram wiele... 
Potrzebujemy nowych mikrofonów i potrzebujemy tego od dawna, nie stać nas wszystko idzie 
na badania, nie mamy pieniędzy na mikrofony musicie się z tym pogodzić. Będzie pan musiał 



otrzymać dziś specjalną darowiznę na mikrofon Możecie wysłać pieniądze na ... Jest zdjęcie 
postaram się wysłać ci kilka zdjęć poczekaj chwilę.... jeśli możemy w tle ci, można pokazać 
jeśli chcecie górę reaktora jak startuje obiekt.... czy chcesz to pokazać? Kto to ma? Nie chcą o 
tym mówić są online ale słuchają... ok. Tak dokładnie ciebie mam na myśli.... To wraca do 
Tak, jeśli zdjęcie które masz z ujęciem góry kuli gdzie startuje obiekt czy możesz to 
przesunąć. jeśli chciałbyś to podzielić, mogę ci to przesłać. zaczekaj staram się wysłać kilka 
zdjęć bo te zdjęcia musimy trzymać w bezpieczeństwie tożsamość naszego zespołu. Te rzeczy 
są niebezpieczne w rękach jak to się nazywa to co zobaczycie to są zdjęcia Rick 3 zdjęcia na 
twojej bezpiecznej linii ok właśnie je odbieram Ok zobaczmy czy możemy je pokazać bo 
tworzenie uniesienia i startu jest bardzo proste jeśli zrozumiecie następny filmik, myślę, że 
chcą to ogarnąć mam nadzieję. jeśli odwrócicie lub stworzycie warunek do góry nogami 
wewnątrz kuli kula odleci. Zespół musi się nauczyć co to oznacza coś piszą zobaczmy co 
Mamy zdjęcie z tego momentu tak myślę. Ok podzielę ekran Widzicie to pełna kula może 
oświetlić dom bez kosztów stoi na 3 nogach bo inaczej nie zapali się leżąc na podłodze myślę, 
że jest kolejne zdjęcie drugie lub 3 tak jest przynajmniej jeszcze jedno inne zdjęcie podzielę je 
Muszę otrzymać Pokażemy lot obiektu teraz je ładują i zaraz zobaczycie Jeśli zrobicie to 
samo z systemem lub zmienicie jego polaryzację zobaczycie, że system odleci dokładnie tak 
samo jak odlatuje coś z góry Jak na to patrzycie to tak jak księżyc w odniesieniu do ziemi i 
widzicie nad księżycem możecie zbierać materiały, lot bez paliwa. to bardzo proste jeśli 
zrozumiecie Następnie, zespoły pracujące na poziomie kosmicznym rozumieją to, możemy 
latać obiektami w obrębie centów a nie tysięcy dolarów. Wtedy zobaczymy, muszę wrócić 
filmik z tożsamością naszych ludzi wychodzi ale staramy się tego nie robić by ich chronić bo 
zrobili wiele pracy. mogę to zobaczyć Nie, są imiona Ok pokarzę wam to i musicie zrozumieć 
bo inaczej Nie oznacza to nic dla.. lecz jeśli stworzycie odwrotną pozycję zamienicie system 
wtedy zrozumiecie.... system latający, nowy system latający musi stworzyć przeciwny 
warunek Rick idzie do Ciebie Ok. to jest nowe Możesz pokazać, musicie zrozumieć na co 
patrzycie i wtedy zrozumiecie jak zmienił się system do latania. Mam pytanie od Jedi czy to 
odpalony GANS produkował światło poprzez indukcję elektryczną? czy to będzie coś jak 
lampy neonowe? Nie nie nie to tylko plazma czy światła plazmatyczne oddziałują z linią 
zasilania? Czy możesz otworzyć wtedy zrozumiesz. To wszystko pochodzi z centrów 
badawczych KF. Musicie to zrozumieć jak będziecie oglądać. Jeśli stworzycie taki warunek i 
odwrócicie kulę kula odleci jak odleciał papier. Ale Badający muszą to opracować Masz to? 
Myślę, że to idzie krąży gdzieś w kółko gdzieś w przestrzeni. w świecie wirtualnym ale 
zobaczymy czy możemy to tu ściągnąć Dotarło? Nie. Jak to mówią dzieci? Jesteśmy już? 
Wysłałem ponownie. Jest tak zabezpieczone musi przejść przez 10 różnych i 3 inne agencje 
przy przejść przez zabezpieczenia może.... zakończone. Drugie przeszło. Dobra zignoruj 
pierwsze 2 jest zakończone. Czy możesz to podzielić? Musicie zwrócić uwagę na papier jak 
on lata. poprzez interakcję, Nie zapominajcie, że ręka to kolejny warunek plazmatyczny to 
kolejna ziemia lub cokolwiek Zdecydowaliście się przyjść bo czysta kombinacja bo papier 
jest zrobiony z linków aminokwasów. to obiekt wertykalny. z wertykalnych ludzi więc 
zobaczycie jak przybliży rękę która jest z tego samego jak do niej leci bo jest silniejsza. I to 
nie jest tak że tylko papier leci, i jeśli odwrócicie pozycję grawitacyjno magnetyczną planety 
wtedy zobaczycie jak łatwo można osiągnąć lot i można to kontrolować. W ten sposób system 
do latania stał się dziecinną igraszką. Czy możesz to odtworzyć? dostałeś to? Załadowało się, 
wolny upload mam problem z odebraniem. to bardzo interesujące Jeśli otworzycie to światło 
kulę nawet jeśli będzie otwarta światło dalej będzie się świecić można ją otworzyć w 
kontrolowany sposób i w kontrolowanej pozycji Gość pyta czy to neonowe światło - Nie. To 
jest plazma nowa wiedza. Zapomnijcie co wiedzieliście już tego nie ma, skończone. Słońce 
nie ma neonowego światła by włączać się na noc i dzień. Dostałeś? Przepraszam Panie Myślę, 
że zaczynam to odbierać. Przepraszam jest to bardzo wolne. Filmik jeszcze nie dotarł. 



Przepraszam Panie Keshe czy to może być powtórzone nawet bez nano szpilek? to są tylko 
nóżki to nie są szpilki. one tam są by piłka stała wyżej A ok. Technicznie nie powinniście 
mieć żadnej ingerencji materiału do tego systemu. Ok właśnie dotarło. minutka. Ok. Ustawię 
to Ok. Obserwujcie. Wszędzie używamy nano materiałów bo tylko w ten sposób można 
pracować w warunkach plazmowych jeśli użyjecie zwykłych miedzianych drutów nie 
zadziała czy możesz to puścić? Obserwujcie można to nawet zawiesić zatrzymaj filmik jak 
leci To jest to co pokazałem Amerykanom. Widzicie? Jeśli odwrócicie ten warunek na dno 
tego rdzenia, będziecie mogli latać. Jak mówiłem na wielu wykładach, gdy dostroicie się do 
pól magnetyczno grawitacyjnych miejsca docelowego zostajecie przez niego przyciągnięci. 
Możecie zrobić miedziane płytki cokolwiek chcecie i tak efekt będzie ten sam i jeśli ustawicie 
tą antenę pod tym rdzeniem wtedy tworzycie warunek w odniesieniu do ziemi i odlatujecie 
Człowiek przeszedł już przez czas silników odrzutowych i całej reszty.... Teraz nasze centra 
badawcze będą musiały zrozumieć więcej i więcej Że mogą to zrobić Czy mogę poprosić by 
członek rady uniwersalnej z Portugalii czy jest dostępny online lub czy mamy kogoś kto 
mówi po portugalsku? Tak Panie Keshe jestem tutaj. Ok czy możesz być w pogotowiu? tak. 
Później będziemy mieli dr Claudię z Brazylii, która opowie o prezentacji na międzynarodowej 
konferencji w Brazylii. Potrzebuje tłumacza. Będę gotowy. Czy widzisz Claudię w tle Rick? 
myślę, że tu jest zobaczymy ok? niech sprawdzę. Mieliśmy Nie jestem pewien nie widzę tu 
Claudii Sekundę Zapytam o imię. Mieliśmy Ursulę mówiącą o Fernando Fernando jest tutaj, 
ale skoro mamy Radę Uniwersalną to może to zrobić. Zrozumcie ten proces to są laboratoria 
badawcze KF i proces jest bardzo prosty. teraz możemy przemieszczać przedmioty nie 
potrzebujemy wyrzutni rakiet Jeśli zrozumieliście poprzednie wykłady jak stworzyć 
dynamiczny system z przodu jeśli będziecie w stanie umieścić kolejną kulę na czubku tej 
anteny i stworzyć warunek ona po prostu odepchnie cały system może latać w jakimkolwiek 
kierunku Napęd rakietowy umieszczanie satelit w kosmosie,jeśli to zrozumieliście mniej 
więcej jest skończony. Waga nie ma znaczenia, Masa nie ma znaczenia. Bo waga w 
odniesieniu do dynamicznego systemu popatrzcie na kawałek papieru, czegokolwiek lecz 
wciąż jest zrobiona z plazmy protonów i neutronów i cząsteczkowych pól magnetycznych Ok. 
Czy widzicie gdzieś Claudię? Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 3h 36min 02sek. I im szybciej to zrozumiemy, i 
zwłaszcza teraz kiedy ustawiamy system kosmiczny w Chinach nie musimy mieć wewnątrz 
płynów by latać. Musimy tylko wytworzyć warunek plazmy w środku reaktorów, który może 
być osiągnięty w bardzo prosty sposób. Czy widzieliście Claudię online, już powinna być? 
(RC) Sprawdzę tutaj jeszcze raz. A tutaj ją mamy. Pozwól że cię promuje do panel-listy 
Claudia. (C) Dzień dobry panie Keshe. (MK) Witam, dzień dobry Claudia. Bardzo dziękuję, 
że weszłaś. Rui czy możesz tłumaczyć tak będzie łatwiej? Zespół tłumaczy Kfssi polska. 
Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 3h 52min 54sek Rick, 
czy otrzymałeś film? Tak Mr Keshe, mam go, właśnie przygotowuję OK, teraz zamkniemy 
Chyba wystarczy na dzisiaj tego, co tu prezentowaliśmy Mamy to za pozwoleniem chińskich 
badaczy To jest część, nie mamy całości, ale to jest część chińskiego reaktora kosmicznego 
Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych systemów. Mamy pod 
kontrolą każdy obszar tego systemu. Wielu rzeczy nie zrozumiesz jest tu wiele spraw 
połączonych z tym systemem to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów uwzględnia 
każdy aspekt produkcji materiałów, wody, i wszystkiego innego, co można ocenić odnośnie 
kierunku przepływu kierunku lotu. i jest to niesamowita konstrukcja, dostałem pozwolenie od 
chińskiej grupy badawczej by go pokazać. Zawiera ponad 117 reaktorów operujących w tym 
systemie. i jeśli spojrzycie kierunek rotacji systemu z jednej strony zmieniający się, a z 
drugiego powracający z powrotem z silami pól. Czy można wzmocnić dźwięk? ...zatrzymuje 
rotacje i rozpędza się z powrotem. ten system jest skonstruowany jako system podwójny 
jeden załadowany by zachowywał się jak elektron a drugi posiada ładunek, który zachowuje 



się jak proton, jak to określamy ładunek jest szczególny Na końcu testu pokazałem, jeśli 
pamiętacie, kilka tygodni temu te rdzenie, jak widzicie napełnione są czerwono 
pomarańczowym materiałem są tam też całkowicie puste i przezroczyste. Zużyliśmy całą 
energię wewnętrzną tego systemu. Podstawa, którą widać na dole to element startowy Nigdy 
nie omawialiśmy systemu startowego ale to co widzieliście z papierem i unoszeniem do ręki 
Taki jest cel tego systemu. Na tej bazie wyizolowaliśmy system od podstaw z ziemskich sił 
pól grawitacyjno magnetycznych i gdy startujesz powiedzmy jak NASA kiedy zwalniasz 
blokadę tu neutralizujemy i ustawiamy pola kierunkowo do centralnych rdzeni I następnie, jak 
widać u góry znajdują się inne systemy wewnętrznie w tym reaktorze w tym systemie 
kosmicznym, który umożliwia kolejne działania. System kontrolujący kierunek i produkcję 
Pamiętajmy, że jest to system prototypowy i wersja wstępna wersja (początkowa) Teraz 
system jest otwarty nie ma już silników, nie powinien ich mieć bo jak rozumiemy, to co 
konstruujemy musi być łatwe w obsłudze Inne systemy są z nim połączone rozumiejąc coraz 
więcej z działania plazmy i jak wiemy, to co obserwujemy jako obroty które napędzany były 
tutaj silnikami teraz będzie się działo samoczynnie poprzez pozycjonowanie jak to określamy 
bocznych reaktorów. Widzimy tu dużo Reaktorów taśmowych tu działa ich 36 i jeden pas i 
jest jeszcze jeden wewnątrz do innych zadań. Jest wiele pasów i ustawień w tym systemie to 
służy do wyciągania pól od górnego reaktora w dół do środka i jednocześnie tworząc warunki 
ograniczające system To jest reaktor, który opróżnił się o godzinie pierwszej rano oddał 
wszystko do centralnej stacji zasilania i w mieście powodując zaciemnienie. ....już więcej, jest 
dużo łatwiej.... I jak mówiłem wszystkie reaktory są odpowiednio załadowane, każdy reaktor, 
każdy rdzeń. Większość z nich to wieloskładnikowe rdzenie. Większość tych reaktorów to 
zwielokrotnione rdzenie w głównym członie reaktora niektóre z nich są wielo, trzy lub cztero 
reaktorowe, pięcio reaktorowe rdzenie I został tak zbudowany nauczyliśmy się z niego wiele i 
jest to ważna rzecz dla chińskiego programu kosmicznego. Mr Keshe potrzebujemy przerwać 
na 30 sekund żeby dokonać resetu, jeśli można Za późno, Ok. Nie ważne byliśmy może kilka 
minut poza. OK, możesz kontynuować, przepraszam Więc to, co widzimy jest w dużej mierze 
jak ma być gdy cofniemy się do warunków przestrzeni kosmicznej musimy wytworzyć 
neutralne uziemienie coś przypominającego lotniska gdzie ludzie idą w kierunku wejścia 
widać tu duży postęp Ten system jest już przestarzały , dlatego go pokazuję ponieważ my 
nauczyliśmy się rozwinęliśmy go i z miejsca, gdzie stoisz, od tej strony nie widzisz 
plastikowych płyt na podłodze Tu, gdzie my jesteśmy wytwarzamy dużo wody, deszczu. 
Więc można tworzyć warunki dla ciał płynnych mogliśmy wytworzyć warunki cieczy dlatego 
system tworzy deszcz To jest ważne dla rolnictwa i innych zastosowań. Ważne jest żebyśmy 
się tego nauczyli I jesteśmy wdzięczni jednemu człowiekowi w Chinach ponieważ on 
wykonał całą tą pracę i ciągle się tym zajmuje i powinniśmy mieć możliwość realizacji 
podobnych osiągnięć w całości struktury kosmicznej technologii w Chinach. Jest to 
szczegółowo opracowany system Wygląda prosto, ale posiada olbrzymią moc i może 
generować megawaty energii. Jak widzimy, przeszliśmy długą drogę od reaktorów w Iranie z 
przed 10 lat. A przez ostatnie 2, 3 tygodnie osiągnęliśmy więcej niż...jak to określam... "żabi 
skok". Więcej niż przez 10 lat osiągnęliśmy przez 2,3 tygodnie. Nauczyliśmy się tutaj dużo i 
również od innych badaczy od drugiej grupy Również mamy kooperujące grupy w Rosji 
Istnieje dużo rożnych badań na całym świecie. Myślę, że to prezent na 1 listopada od tych, 
którzy są przygotowani na wiele różnych możliwości. Możemy mieć wpływ na każdy kraj, 
żadna granica dla nas nie istnieje i to jest kolejny wymiar tej wiedzy i technologii. I jeśli 
zauważyłeś, te kule, widziałeś niektóre z nich rozbłyskują się na wstępnych pokazach. To jest 
to, co możesz zobaczyć na UFO jako pasy świateł w środku I one narzucają własną prędkość i 
własne obroty i kierunek obrotów ponieważ ich pola przenikają każdy inny przepływ prądu. 
Ten system wiele razy zatrzymuje się ustawia płyty i startuje od nowa Wszystkie reaktory 
współpracują ze sobą i decydują o kolejnych krokach I jeśli cofniesz się do jednego z filmów, 



które pokazywaliśmy wcześniej to zobaczysz rotacje wielu świateł pochodzącą z tych kul One 
wszystkie świecą się przekazując swoją energię I w miarę kontynuacji nauki jako 
Poszukiwacze Wiedzy również przekazujemy więcej Więc teraz gra się zmienia Bo KF 
zmienia gry Zrobiliśmy wkład w rolnictwo, w medycynę i wkład w technologię kosmiczną a 
teraz, w przeciągu następnych kilku tygodni zobaczymy latające spodki, jak je nazywamy Ale 
to jest oficjalne pokazaliśmy to w dokumencie Poszukiwacze Wiedzy muszą zrozumieć 
wiedzę, by pójść krok dalej. Powiedziano im że mogą polecieć w każdym czasie jeśli będą w 
stanie to ustawić. Ale jeśli czegoś nie widzą, to nie możesz o tym uczyć Kiedyś znajomy 
przyszedł i pokazał nam włoską wersję jak robić domki z kartonu dla zabawy i można to 
zrobić I ten program, który mamy, ma 4, 5 miesięcy i jest już przestarzały został rozłożony i 
został zresetowany i zbudowany bez użycia silników i widzieliście dlaczego nie ma silników 
w innej prezentacji w transferze cieczy. a w innych kulach nie ma cieczy Nadszedł czas 
zmian, w który wchodzimy i nazywamy to całością warunków plazmowych Bez stanu materii 
Jeśli są jakieś pytania, to odpowiemy i będziemy kończyć. Jest pytanie od Jedy Simon Co 
oznacza elewacja częstotliwości bo wzrost jest wznoszeniem po przez przechodzenie przez 
cykle szybciej? jako, że szybkość i wielość cyklów nie jest ściśle związana ze świadomością 
oddzielnie od formy..... Ja nigdy o tym nie słyszałem, więc nie mogę odpowiedzieć na to 
pytanie. Nie wiem skąd to pochodzi i tego nie rozumiem W porządku, więc to zostawiamy Co 
jeszcze tu mamy? Czy mogę zadać pytanie, tu Stefano Tak Stefano. Dziękuję Ten system, 
kula, nie ten system, ale ten poprzedni, który z trzema szpilkami i kartką nad nim Czy ten 
system powinien mieć warstwę nano na całości? czy wystarczy użyć plazmę wewnątrz? 
Możesz użyć plazmę, nie ma potrzeby pokrywać nano Jeśli zastosujesz nano to wytworzysz 
filtr i ten filtr ponad lub pod spowoduje zmniejszenie dopływu energii do kul Dziękuję Czy 
ktokolwiek na panelu chce zadać pytanie i ktoś jeszcze z obecnych chce podnieść rękę do 
góry? Jeśli spojrzeć..... Jeśli cofnąć się do systemu dotyczącego światła świetlnych kul i 
innych osiągnięć to jest tylko... Myślę, że to tylko 2 lub 3 waty tu jest 1.2 watt wolta i 2 
ampery tu stosujemy do tego procesu bardzo mało, ze zwiększającą się, jak to określamy, 
zwiększamy wolty i jest to bardzo proste I całkowity woltaż i zużycie prądu myślę, że jako 
całość nie przekracza 3 watów Mam gdzieś wszystkie obliczenia dotyczące tego są to bardzo 
bardzo małe ilości. A więc nie operujemy tu kilowatami energii To tylko mały, mieszczący 
się na stole system zasilania, generator prądu stałego został podłączony do boostera, który 
wzmacnia całość a gdy odłączymy od boostera to będzie sam pobierał plazmę co będzie 
trwało dłużej ale pozostanie tak na stałe. Bo plazma wyciąga ze środowiska bardzo 
gwałtownie to czego potrzebuje. To są dosłownie reaktory otwarte a nie jak je nazywamy: 
otwarte reaktory kosmiczne Czy one mają ładunek, bo w przeciwnym wypadku byłyby... Nie, 
one nie mają ładunku OK nie powinny mieć ładunku. Czemu uważasz, że powinny mieć 
ładunek? W przypadku jeśli zwiększymy prąd plazmowy to można się spodziewać... Nie, tam 
jest 3 Volty, 3 - 4 watt energii To bardzo przypomina system w Sansano. Z 129 Tesli. Ten 
system jest dla poszukiwaczy wiedzy w bardzo wczesnym stadium wciąż się uczą. Ale jeśli 
postąpią zgodnie z tym co należy robić wtedy nie potrzebujesz żadnego systemu ponieważ 
budujesz wewnętrzny system naturalnie i wtedy absorbujesz odpowiednią ilość energii ze 
środowiska i światła same się świecą Ale brakuje nam jeszcze kilka tygodni do tego Najpierw 
musimy zrozumieć podstawy zanim zrobimy następny krok To musi być gigantyczny krok w 
osiąganiu wiedzy Kosmos jest otwarty Jeśli ty się otworzysz to plazma ustawi się tak, że 
otworzy pola i zapali światło Solomon pyta czy jest węglowy pręt w środku reaktora Czy nie 
będzie tu komentarza? Nie, nie myślę Przetestuj to, wielu z was może to zrobić, to jest wiedza 
Wypełniliśmy to bardzo...... to zostało poddane działaniu plazmowego prądu Gdy przepłynie 
przez to plazmowy prąd wtedy dużo łatwiej z tym pracować Wtedy nowy system został 
ustawiony i nowe generatory zostały dla niego opracowane i niczego już nie potrzeba. Teraz, 
tak jak mówiliśmy, poddajmy to ciśnieniu i otrzymamy coraz więcej informacji Nowe 



rozwiązania wymagają zmian wielu rzeczy. Jak pola są tworzone, jak budowane są reaktory 
Myślę, że jeśli nasza ekipa badawcza spisze się dobrze z tym To jest pierwszy z systemów, 
który został zastosowany do kosmicznego systemu transportu. Proste reaktory, takie jak ten 
jest on kopią systemu planetarnego umieścili plazmę wewnątrz - zrozumieli i polecieli. Jeśli 
obserwujesz czasem w przestrzeń kosmiczną to ciągle jeszcze możesz zobaczyć pojedynczy 
obiekt lecący w ten sposób To starożytny system Ale niektóre z nowych ras, które właśnie 
dochodzą do wiedzy, ciągle budują te rzeczy Jest to system sferyczny z kopią rdzenia 
Caroline i resztą innych rzeczy. I system leci, wymaga tylko stworzenia mu właściwych 
warunków Można to nazwać "nowo-przybyłym", bo technologia, której was uczę przekracza 
ten punkt, bo żeby przejść stąd do formacji gwiazdy zajmuje miliony lat, żeby to zrozumieć i 
żeby to stosować musimy przetransferować wiedzę do 7 miliardów ludzkich istot Więc 
transferujemy więdzę w ten sposób. I przechodzimy ten proces przez miliard lat, tysiąc lat, 
żeby to zrozumieć więcej i więcej. On powiedział, że używamy tu tylko 9 watów energii. I 
powiedz tym dwóm osobom w CERN Mogą cię zastrzelić, nazwą cię kłamcą i wszystko inne. 
Jest pytanie od Hasana w sekcji "pytania i odpowiedzi" Czy aspekty dawania i miłości, będą 
powodować wzrost lub spadek prędkości przepływu w pewien sposób komunikacji z żywymi 
istotami światła Myślę, że nasi badacze nie doszli jeszcze do tego punktu. Ekipa w Arizonie 
zajmuje się tym tematem, John bardzo mocno pracuje nad tym. Czy są jeszcze pytania, czy 
kończymy na dzisiaj? Myślę, że podzieliliśmy się dzisiaj mnóstwem wiedzy, istotnej wiedzy 
Niektórzy przeskakiwali od nauki do zrozumienia technologii I ponownie za kilka tygodni 
mam nadzieję podzielimy więcej i jesteśmy krok od pokazania wam reaktora kosmicznego do 
systemu lotów. Bardzo dobrze Mr Keshe, mamy tu Jalala, z ręką w górze i może usłyszymy 
ostatnie słowa na dzisiaj On chce.... wezmę go tu.... Był tu.... Jalal, czy jesteś ciągle dostępny? 
Żeby mógł mówić wprowadzę go na panel Czy mnie słyszysz? Tak, dziękuję Rick Witam 
Panie Keshee, to znaczy jak pan mówi: dzień dobry bardzo dobry dzień Dziękuję bardzo. 
Proszę bardzo. Na prawdę dziękuję i Do zobaczenia za tydzień, wtedy pokażemy więcej, 
nauczymy więcej i podzielimy się dalszą wiedzą Bardzo dobrze Mr Keshe, jestem pewien, że 
to da inspirację innym do kontynuacji eksperymentów i rozpoczęcia własnych, jeśli jeszcze 
nie zaczęli ....... to jest to, co powiedziałem poprzednim razem Niedługo Chen Lin nie będzie 
mógł sprzedawać więcej obrotowych kulek na silniku. Bo teraz rozumiemy jak to robić 
Zaczniemy tego uczyć wkrótce Gdy centra badawcze to zaakceptują i zgadzają się na 
upublicznienie tych informacji w pełni. Więc zaczniemy tego uczyć w najbliższych 
tygodniach Mówiliśmy, że jeszcze w 2018 wystartujemy w kosmos Mamy jeszcze 60 dni, 
teraz spieszymy się z tym. Wyścig kosmiczny rozpoczęty Wielu z was rozumie, wielu ma 
wiedzę Jesteście naukowcami na swój sposób potraficie połączyć wiele rzeczy ze sobą, 
zacznijcie się bawić. Teraz każdy może się tym bawić, nie ma potrzeby kupowania drogich 
rzeczy jak zrozumiecie technologię postaramy się nakręcić filmy jak co zrobić. Zmieniamy 
kurs. Moja praca to stworzenie warunków pokoju A do stworzenia warunków dla pokoju 
potrzeba wiedzy, dzielenia się zabezpieczenia żywności i będziemy nad tym pracować we 
wszystkich naszych ośrodkach. Dziękuję chińskiej ekipie, dziękuję innym grupom 
badawczym, Johnowi za nieustanną pracę, dziękuję Armenowi za obecność i scalanie 
wszystkiego Jesteśmy tu, uczestniczymy w locie i jak zapytają czy już lecimy, to powiedz tak, 
jesteśmy gotowi Na prawdę dziękuje. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bardzo dobrze, 
Dziękuję Mr Keshe Jeszcze przypomnę zanim pójdziecie, że jeśli jesteście zainteresowani 
podzieleniem się własnymi eksperymentami to można to zrobić po przez po przez Plazmowy 
Dziennik Naukowy zostawiliśmy wcześniej link na czacie Również jest dostępny na stronie 
KF, jak również KF zaprasza ludzi do indeksowania Więc będzie to dobry przykład jeśli 
podzielisz ten wykład na części tematyczne co ci utkwiło i wydaje ci się ważne i możesz 
umieścić oba linki: link czasu i cytaty z filmu i wysłać je do KF, połączyć je razem i będzie to 
w bazie indexów. OK, dziękuję wszystkim za dzisiejsze uczestnictwo We czwartek 1 
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