
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
2 godzin 35 minut Mr Keshe przeglądałam trochę materiałów i mam pytanie odnośnie próbuję 
doszukać się połączenia pomiędzy zrozumieniem naukowym Czy możesz się przedstawić? 
Jestem Ela i jestem członkiem Keshe Foundation Czy jesteś na stanowisku kierowniczym 
KF? Tak. Jesteś w zarządzie KF i jesteś nieśmiała. Tak? Więc możesz zadać pytanie Dziękuję 
Mam wykształcenie techniczne i rozumiem gdy mówimy o różnych pierwiastkach i to o czym 
była mowa z zakresu chemii i fizyki ale zastanawiam się jak to rozumieją ludzie, których nie 
interesują tematy naukowe to, co wiemy o pierwiastkach w stanie materii Wszystkie 
pierwiastki składają się z protonów, elektronów, neutronów protony i elektrony sterowane są 
neutronem itd i w konsekwencji generują pola i te pola są jakby odciskiem palca i 
powiedzmy, że mamy gans CO2 i gans CO2 generuje określone pola sił albo emanuje 
określonymi polami sił, które są jakby odciskiem palca Gansu CO2 i przede wszystkim my 
powinniśmy prawdopodobnie zacząć uczyć się jak identyfikować te siły pól żebyśmy 
wiedzieli co mamy w naszych pojemnikach z GANSami bo prawdopodobnie my nie mamy 
zwykle jednego Gansu, tylko kilka zmieszanych i one wspólnie tworzą określone siły pól 
które stosujemy do naszych aplikacji więc powiedzmy, że chcemy odbyć podróż na Księżyc i 
chcemy stworzyć system, który ściągnie nas do określonego miejsca to potrzebujemy umieć 
odczytywać księżycowe pole sił żeby z tego odczytu móc ukierunkować cały system do tej 
siły pól Więc moje pytanie brzmi: jak rozwinąć te umiejętności? Bo w fizyczności to 
potrafimy Gdy dotykamy materii to wiemy czy to plastik, czy metal, czy tkanina My mamy te 
zdolności ponieważ od urodzenia uczymy się jak używać naszych zmysłów Ale jak używać 
naszych zmysłów, albo jak rozwinąć nasze zmysły żeby zidentyfikować pola sił ale w końcu, 
jeśli zrobimy tą konfigurację nie weźmiemy miarki i nie zmierzymy określonych składników, 
które tam wprowadziliśmy ale je odbieramy czując siły ich pól które tam są gdy chcemy je 
odczuć więc jak możemy to zrobić? Rozpoznawanie pól jest częścią naszej natury ale 
zdecydowaliśmy, że będziemy je ignorować Zaistniał proces w którym zadecydowaliśmy 
żeby nie zważać na nie ale w konsekwencji my o nich wiemy, my je odczuwamy Jeśli 
potrzebujemy urządzenia to możemy urządzenie zbudować do mierzenia tego ale reasumując, 
my to odbieramy naszym sercem znamy to, bo jest to częścią nas Narzędzia służące do 
mierzenia to najłatwiejsza metoda pomiaru siły pól ich rozwój to podstawa żeby je stworzyć i 
zrozumieć i odczuć Ja wczoraj trzymałem pewien materiał w ręku ale musiałem go położyć, 
bo nie mogłem znieść jego energii a potem trzymałem inny materiał, o którym mówili, że jest 
taki sam i nic nie czułem Ja uczyłem się latami, nabierałem doświadczenia i wiedzy i mogę 
powiedzieć z czego zrobiony jest dany materiał czym jest ten materiał i wszystko o nim Lata 
temu, gdy byłem w (...). biznesie mogłem trzymać kamień, ciąć kamień i powiedzieć skąd on 
pochodzi z jakiej rzeki, z której kopalni skąd, z jakiego kraju i to nie patrząc na niego, tylko 
czując jego energię zwykle trzymając go mogłem powiedzieć z jakiej rzeki pochodzi i z jakiej 
części świata albo: "to jest diament z morza" a ten jest z kopalni, a gdzie jest ta kopalnia? I 
właśnie o to chodzi W momencie, gdy zaczniemy ufać samym sobie możemy to robić, jest to 
bardzo łatwe spróbujcie. Niektórzy z was już to robili ale nigdy nie zdali sobie z tego sprawy 
bo nie ma sprzętu do mierzenia tych rzeczy Widzimy że ktoś ma tylko CH3, albo tylko CO2 
ale co odbierasz gdy on ma aminokwasy, czy czujesz je w jego krwi? Więc uważaj gdy 
trzymasz CH3 w swoich rękach Weź dużo CH3 i obserwuj jaką energię ci daje i jak się z tym 
czujesz a potem weź wodę CO2 a potem weź butelkę CUO i zacznij rozróżniać, to jest jak 
alfabet, jak język Musimy nauczyć się języka energii podróży kosmicznych, własnym 
doświadczeniem Nie możesz powiedzieć jakie jest odczucie bycia pijanym dopóki się nie 
napijesz i nie staniesz się pijany Ja mogę opisać wszystko, co chcesz, odnośnie bycia pijanym, 
ale ty musisz tego doświadczyć Mogę powiedzieć ci wszystko odnoście miłości ale jeśli tego 
nie doświadczyłeś to myślisz, że to jeszcze jedna rzecz przy której ludzie głupieją, a miłość 
nie istnieje Więc musisz uderzyć się w głowę, żeby wiedzieć jakie to odczucie tak samo jak z 



upiciem się Musisz rozwinąć zmysły, tego nie da się nauczać I to jest najlepsza rzecz to nie 
będzie tak, że zobaczysz kogoś w kosmosie i powiesz przepraszam, czy możesz zaczekać aż 
włączę moją maszynę, żeby zobaczyć z czego jesteś zrobiony Zacznij eksperymentować, 
zacznij rozumieć To tak jakbyśmy wrócili do początków gdy człowiek wyszedł z (...), czy coś 
takiego 20 z nich wyszło a dwóch z nich włożyło czerwony owoc do ust i zmarło inni tego nie 
dotknęli (nie ożenili się), jeśli to dotkniesz to umrzesz inni zrobili to samo Więc teraz, co 
chcesz zrobić? Nie mogę cię nauczyć jak rozpoznać CH3 Mogę nauczyć cię jak to odczuć, jak 
to trzymać która część twojego ciała reaguje na to i potem zobaczymy To jest... Weź CH3 
Weź CO2 weź gans dwóch różnych CH3 Ale to ty myślisz, że to jest CH3 i baw się nim 
Obserwuj co ono robi, jakie odczucie ci daje czy czujesz radość, czy czujesz smutek? czy 
odczuwasz energię pragnienia jest wiele gansów, które jeśli dotkniesz to stajesz się głodny 
bardzo głodny mogę wam powiedzieć które to są niektóre gdy weźmiesz, to "o mój boże" jak 
to określają... jest to.. jest to lekarstwo na egzystencję Możesz zakochać się we wszystkim, 
nawet w stole i krześle Potrzebujesz zrozumieć czas potrzebujesz zrozumieć totalność 
Stanley, czy możesz sprawdzić zoom, bo przyszły dwa filmy sprawdzam OK, są widzę je Czy 
możesz sprawdzić jeden czy jest ok i potem drugi? OK, to jest odpowiedź na... na naszą 
dyskusję o CH3 węglu i oni właśnie zamknęli węgiel razem z węglem (...). chcesz zobaczyć 
jak to wygląda, skąd pochodzi, to popatrz Czy możesz to włączyć? Właśnie to ściągam i 
przygotowuję program, jeszcze minutę OK, nie ma problemu Kiedy to opiszemy i kiedy 
wyjaśnimy i dokładnie określimy nie stawiaj, obserwuj połączenie ze sobą co się z tym dzieje 
co dzieje się z tym, co właśnie odrzuciłeś Einstein robił wiele takich rzeczy a to czego nie 
mógł wyjaśnić to mówił, że znikło ludzie tego nie rozumieją, więc przykazuję to, co nigdy nie 
zostało zrozumiane Określamy to jako hipotezy Jaką mamy hipotezę odnośnie łączenia się 
dwóch atomów Powiem, wam, że pojawi się diament i pokażę wam diament diament o 
strukturze gazowej to samo robi twoje ciało przepraszam za mój francuski gdy przez to 
przechodzisz nie ma zapachu co oznacza, że nie przechodzi przez konwersję żeby stać się 
węglem ze strukturą diamentu jak sobie tego zażyczyliśmy A co to życzenie ze sobą niesie? 
co to życzenie próbuje powiedzieć, jaką przekazać informację? Czy przekazuje informacje do 
twojego mózgu? nie zasilaj mojego w ten sposób już więcej Uciekaj od tego Nie werbalna 
GANSowa komunikacja pomiędzy jednym a drugim Czy możesz to włączyć spróbuj 
zobaczyć połysk na nim to będziesz widzieć gdzie podział się węgiel Możesz to włączyć? Nie 
załadowało się Widać małe błyski To węgiel, to diament To węgiel, który zniknął Czy chcesz 
zobaczyć ten film jeszcze raz ta projekcja jest w pętli Najpierw widać obracający się słoik, a 
drugi film pokazuje to z góry z góry, jeśli patrzysz, to widać połyski światła to jest ten węgiel, 
który zniknął więc teraz gra w grę, w tej butelce i jest tam to, co być powinno Co robią 
przemieszczające się kryształy we wszechświecie Powiem wam co one robią i jest to bardzo 
ciekawe Cofnij się do lat 80-tych, 90-tych, do ówczesnej prasy Możesz to znaleźć w 
internecie, poszukaj, chodzi o największy diament jaki kiedykolwiek został znaleziony we 
wszechświecie znaleziono planetę, która zrobiona jest z diamentu Jak poszukasz w internecie 
to znajdziesz Ale oni nie wiedzą jak go przytransportować nie znaleźli żadnego saudyjskiego 
szacha, żeby zapłacił za transport Jak wiemy prezydent Trump powiedział, że wrócą z 
powrotem w 2013 w kosmos ale metoda, przy pomocy której to robią zajmie około parę 
milionów lat zanim oni to zrobią więc jak oni tam się dostaną ale wracać z powrotem, do 
innego punktu w strukturze do miejsca, gdzie ktoś na tej planecie w Oceanie Atlantyckim i 
paru innych oceanach w tym momencie wszystkie plastikowe butelki tam zgromadził Jest tam 
zapełnienie plastikowymi butelkami Ala zadaj sobie pytanie: dlaczego tylko plastikowe 
butelki Następnie cofnij się do zasolenia wody butelki, z których robimy gansy oryginalnie 
zaczęliśmy od magicznej butelki Coca coli w Keshe Foundation Wróć wtedy do zasolenia 
wody butelek w których robiłeś GANSy oryginalna magiczna rzecz dotycząca butelki Coca 
coli Fundacji Keshe i zrozumienie kompozycji wód tej planety siły pól, składu aminokwasu i 



wtedy powiesz, że tylko żelazo jest magnetyczne. Później musisz zrozumieć połączenie 
pomiędzy węglem w wiązaniu CH plastiku. I tedy dowiesz się dlaczego zbierają się w jednym 
miejscu to jest magnes. Te środowiska produkują kryształową strukturę pól magnetycznych 
węgla które pasują do plastiku. Teraz jeśli rozumiesz możesz wejść na internet i powiedzieć ja 
odkryłem w jaki sposób te wysepki plastiku się tworzą ale nie mów że Keshe nam powiedział 
i wtedy stajesz się geniuszem i dostajesz jak to się nazywa nagrodę nobla. Ale powód dla 
którego plastiki zbierają się razem jest charakterystyka dynamiki struktury węgla plastiku w 
połączeniu z nim samym i solą morską. To właśnie powiedziałem Sandorowi a co z NaCl? 
Więc, ziemia ciągle produkuję strukturę diamentu ale jej cel i użycie jest w innym wymiarze. 
Podejrzewam, że trzeba usunąć całkowicie sól (z soczewki) nieczytelne woda którą 
osiągnąłem mierząc TDS -em blisko 0. Ale wciąż ją masz, nie możesz jej wyciągnąć, nie ma 
zerowego zasolenia Czy mogę powiedzieć coś interesującego? kupiłem miernik TDS i 
podczas płukania GANSu i po 3 -4 płukaniu gdy TDS pokazywał w okolicy 100-120 przy 
następnym płukaniu zasolenie zwiększyło swoją wartość do około 700 - 900 więc to oznacza, 
że część soli była utrzymywana w strukturze GANSu lub jego pól i uwolniła się gdy roztwór 
osiągnął krytyczny poziom. I to się powtarza w każdym GANSie CH3 CuO CO2 jak je 
płukam. Więc to nie jest linearna redukcja zasolenia idzie liniowo potem skacze i znów spada 
nie wiemy jak dużo jeszcze soli tam zostaje. Znamy tylko zasolenie z płukania. Widzisz to 
bardzo ciekawe o czym mówisz jest takie miejsce na tej planecie ogromny obszar gdzie 
występuje dokładnie to, co mówisz. Pierwsze 30 cm ziemi to zawsze sól. Metr pod 
powierzchnią tej samej ziemi płynie słodka woda w rzekach i powiedziałem na spotkaniu do 
oficjeli w odniesieniu do tego w jaki sposób deszcz który spada nie zmywa tej soli do wody 
pod ziemią? Właśnie dokładnie to wyjaśniłeś. Pole grawitacyjno magnetyczne ziemi tworzy 
ten warunek i ma to związek z tym cokolwiek płynie w strukturze tej planety nie możemy 
tego zmienić. Chcieli to zmyć aby pozbyć się soli. Ale sól wytworzy się znowu bo warstwy 
tworzą dokładnie warunek który opisałeś. Chcesz to wytłumaczyć ponownie? Sandor? Jeśli 
mogę ponownie podzielić ekran? Tak. Jak to wyczyścić Więc, gdy płuczę wodę mam dużą 5 
litrową butelkę w której zbieram mam butelki litrowe i 2 litrowe gdzie przechowuję GANS. 
Więc opisuję to graficznie żeby ludzie wiedzieli co to jest. Więc, to jest poziom wody który 
był wyjściowy to jest znacznik A następnie dodałem wody czyli dokładnie dwu krotność więc 
uzupełniam do B do Poziomu B czystą wodą potem zamykam butelkę pozwalam by GANS 
znów osiadł na dnie i usuwam tą górną część B po opadnienicu GANSu do tego dużego 
zbiornika w międzyczasie pobieram niewielką próbkę do kubka i mierzę ją za pomocą TDS-a. 
Więc jeśli masz TDS on pokazuje zasolenie wody którą pobieram z góry. Więc pierwsze co 
jest szokujące to wyjściowe zasolenie to 3 -5 tys ppm. ale miernik wskazuje 1000 więc to 
potwierdza eksperymenty oczyszczania wody więc GANS utrzymuje część tego. Teraz gdy 
robię każde płukanie mierzę ile razy płukałem każdy GANS i to idzie do 16 i na początku jest 
powiedzmy na poziomie 700 Więc to jest wskazanie TDS 700 ppm. Następnie spada 
powiedzmy do 400 kolejne do 300 kolejne do 200 lub coś koło 82 nie ma znaczenia. I kolejne 
płukanie wskakuje do 700 czy nawet 800 ppm I od tego momentu kolejne płukanie redukuje 
się prawie o połowę mniej więcej tak przy 16 płukaniu osiągam coś w granicy 4 lub coś 
takiego. Tutaj następuje skok. Więc jeśli miałbym zrobić to na wykresie graficznym i tutaj 
zaznaczyłbym zasolenie które jest mierzone i tutaj zaznaczył bym liczbę płukań w tym 
przypadku zasolenie idzie w dół, dół, dół i gdy osiągnie pewien poziom gwałtownie skacze 
ponownie do góry i później zaczyna znów spadać. Więc, wygląda to mniej więcej tak i 
zawsze dostaje ten wzrost. tutaj. Dzieje się tak przeważnie po 3 -4 płukaniu Oczywiście do 
płukania używam najczystszej wody jaką mogłem znaleźć wodę gdzie ppm wynosi 0. Czyli 
jest bardzo dobrej jakości, więc przypuszczam, że czynnik... Pozwól mi wyjaśnić wtedy 
zrozumiesz czynnik dzięki któremu uzyskujesz ten skok 800 oznacza, że w danym punkcie 
warunku Pierwiastki nie ma znaczenia jakie by nie były, uwalniają utrzymywane Energi które 



są równe soli Więc to nie jest sól? Nie to jest energia a ponieważ sprowadzasz ją do stanu 
materii bo pracujesz w środowisku GANS Rozumiesz? Tak. Więc teraz na tym poziomie to 
jest poziom który osiągnąłeś nie ma znaczenia co ci powiemy że zasolenie zostaje to samo 
powiedziałem o ziemi. Ziemia stworzyła warunek środowiskowy który utrzymuje się na 
poziomie 800 zasolenia nie ma znaczenia ile pada bo to, co zrobiłeś z płukaniem jest 
staromodne, jesteś do tyłu o jakieś dwa lata edukacji. Jeśli byłbym tobą stworzę trochę to 
cofnę, stworzę nieczytelne tutaj i tutaj nie potrzebuję płukać dynamikę Panie Keshe 
straciliśmy dźwięk wciąż tu jestem tylko nic nie mówię. Nie słyszeliśmy co pan powiedział. 
Nie słyszeliście? Obraz się pokazywał ale nie było dźwięku a ok. co powiedziałem ty 
płuczesz wodę ale nie musisz tego robić możesz stworzyć kompozycję dynamiczny system 
który robi robotę płukania i wyciąga zasolenie poniżej poziomu ale dlatego, że używasz 
dynamicznego systemu nigdy nie osiągniesz 800 możesz go pozycjonować uwarunkować 
abyś mógł to zrobić. Gdzie znajdziesz wodę w kosmosie by robić to całe płukanie? By 
zmienić zasolenie? By zmienić warunek fizyczny. Musisz zrozumieć co oznacza zasolenie, 
czym jest obecność soli jakie pole grawitacyjno magnetyczne niesie sól. Więc jeśli chodzi o 
zasolenie potrzebujesz dwóch systemów dynamicznych systemów transfer pól 
magnetycznych który ma w sobie NaCl i wtedy zobaczysz, co otrzymasz. Pamiętasz co robił 
dr Rodrigo? Dr Rodrigo ? Tak. Proporcja jeśli pamiętasz co robi dr Rodrigo 3 do 1? ustawiają 
ciało pomiędzy, różna proporcja, transfer, możesz zmienić zasolenie. nieczytelne oczywiście 
musisz przetłumaczyć wiedzę moim pierwszym krokiem by usunąć sól było wziąć ilość 
GANSu gdzie mogę go zmierzyć za pomocą wagi bo jeśli jest w słonym roztworze nie mogę 
oszacować procentowo ile wagowo jest wody ile soli a ile GANSu wchodzisz do mojego 
świata. Musimy zrozumieć że nie ma wag we wszechświecie. To warunki które chcesz 
policzyć mają znaczenie. Jak mówiłem wiele razy na wykładach Bóg nie postawił sobie wagi 
i nie powiedział damy pół tony złota i pół tony plutonu 100 gram jakichś rzadkich 
pierwiastków ziemskich kilka mln ton żelaza i zrobimy planetę ziemia. On stworzył warunek, 
który doprowadził do kreacji tej planety. Więc, jeśli jesteś w stanie powtórzyć ten sam 
warunek we wszechświecie możesz tworzyć wodę. O to chodzi w nowej technologii o to 
chodzi gdy mówimy, że staniemy się niezależni od planety. Tworzymy warunek nie materiały 
by je wytworzyć poprzez warunek to wielka różnica. Tworzymy warunki które prowadzą do 
tego, że możesz wytworzyć każde środowisko jakie chcesz. Zabawne jest to, że moim 
pomysłem na oczyszczanie GANSów było by wytworzyć odpowiednie warunki stosownie do 
mojego pragnienia. Teraz twoje pragnienie staje się dynamiczne prawda? tak bardzo. więc 
musimy zaakceptować pewną przypadkowość/ nieregularność oczywiście to jest całkowita 
przypadkowość ale teraz możemy do tej przypadkowości przyporządkować pewne figury. 
możemy zmierzyć. (SK) Chciałbym, chciałbym stworzyć warunki w taki sposób by stworzyć 
mała interakcję plazmy... by stworzyć światło, ale, ale.... przepraszam, ale nie chcę jonizować 
światła. Nie może być krzywdzącym światłem ale zdrowym światłem. (MK) Chodzi o to, że 
jesteś takim świeżym Poszukiwaczem Wiedzy, że muszę Ci powiedzieć abyś się cofnął do 
pierwszych nauczań. (SK) Często wracam do tych pierwszych i zawsze odkrywam nowe 
rzeczy. I teraz zdałem sobie sprawę i potwierdzam innym, że tak, pan Keshe rozdał całą 
technologię i jest tutaj widoczna nawet gołym okiem. (MK) To jest pięknem tego, położyłem 
wszystko prosto przed waszymi oczami, że tego nie widzicie. I nikt tego nie zauważył. (SK) 
Ci, którzy zaczną robić odkryją je jeden po drugim. Samo myślenie o czymś to nie wszystko. 
(MK) Jesteś jednym z.... jak to powiedzieć, najstarszych Poszukiwaczy Wiedzy. Yyyy..... 
jesteś dziadkiem...... (SK) Tylko od 2000.... 2014, podążam za twoimi zapiskami od 2012. W 
2011 znalazłem Twój patent. (MK) Więc jesteś dziadkiem w tym biznesie. Ale, czym to jest, 
to jest rzeczywistość tworzenia warunków by osiągnąć to czego potrzebujesz. Jeśli rozumiesz 
proces który wytłumaczyłem, transmutacja elementów staje się bardzo łatwa dla Ciebie. Czy 
temu dajesz, lub czy z niego bierzesz. Jeśli dajesz temu to nazywają to fuzją, ale to nie fuzja. 



To tworzenie warunków które pozwalają temu być tym czym musi być. I..... yyyymmmm 
musimy zrozumieć cały proces. Dlatego, mówiłem Tobie i mówiłem to wiele razy. Każdy 
patrzy że człowiek z Marsa przybędzie i zacznie uczyć, ale uwierzcie mi człowiek z Marsa 
nauczył już się wiele od człowieka. Wiele rzeczy zostało uproszczonych przez... nawet przez 
człowieka który myśli od tyłu Jak 4 koła i stworzenie silników. To bardzo ułatwia życie. My 
też to robimy w kosmosie ale w prostszy sposób, ale silniki, zwłaszcza te bez szczotek, 
możesz zrobić coś na szybko. Możemy wyprodukować cokolwiek, ale dobrze jest, wiesz... tak 
jak masz dzieci które idą do jak to nazywacie, plac zabaw, żłobka, Niektóre z technologii 
rozwinięte przez człowieka są bardzo dobre dla tego, aby nauczyć się gdzie zacząć. Ale z 
drugiej strony jeśli to rozumiesz, może Ci dać dużą przewagę w rozwoju kosmicznym. I na 
tak wiele sposobów, korzystam z obu. Z wiedzy kosmosu i wiedzy człowieka. Tworzy to 
piękne warunki. Jest wiadomość którą muszę wam przekazać zanim zapomnę. Dla tych 
fundacyjnych słuchaczy z Chin. Chińska Fundacja Keshe wróciła ponownie do tłumaczenia 
na pełen etat przez Charles'a od dzisiaj. Najprawdopodobniej już o tym mogliście słyszeć w 
tle. To co nazywacie, Ci z was którzy są cichymi pisarzami po angielsku lub rozumieją go, 
pełen tekst nauczań jest tłumaczony na chiński znowu przez Charles'a, którego przez pewien 
czas nie było. Powrócił za to co nazywam jego mikrofonem i tłumaczy publicznie. Więc, jeśli 
jesteście tymi posługującymi się chińskim językiem którzy chcą zrozumieć to to mamy w tym 
celu ustawiony QQ (komunikator internetowy), tak jak zawsze. Ci którzy są w tle tłumaczą te 
nagrania dla reszty chińczyków. Poprosimy Charles'a by później tłumaczył i pomógł 
transkrybować na poprawny chiński, wszystkie nauki z przeszłości, które były tłumaczone 
głównie przez niego. Dziękuję bardzo Charles. Jeszcze jakieś pytania? Mamy już prawie 3 
godziny. (GM) Dzień dobry panie Keshe, tutaj Gatua. Wcześniej tłumaczył pan jak uchwycić 
neutron. Czy może się pan proszę do tego cofnąć? (MK) Ale, czy mogę Cię zapytać co chcesz 
z nim zrobić? (GM) Chcę się udać na planetę Zoos i wrócić. (MK) Jak go użyjesz, jeśli nie 
wiesz jak go zastosować? Nawet mogę go dla Ciebie złapać. (GM) Hehe, więc mówił pan że 
jest on matką więc... chcę prawdziwą okazję. Ponieważ poprzez neutron mogę stworzyć 
wszystko. (MK) Co z nim zrobisz? (GM) Polecę na planetę Zoos i wrócę. Stworzę.... (MK) 
Planeta Zoos nie akceptuję ludzi, sory. Jako ambasador mogę Ci powiedzieć, że mamy dosyć 
(ludzi), nie chcemy bólów głowy. (GM) Chcę po prostu przynieść im wiedzę. Hehe. (MK) 
Musisz zrozumieć jak, jaki jest proces. Czym jest neutron? Nazywasz go po imieniu, ale czym 
jest neutron? Czy możesz to wytłumaczyć? (GM) Neutron? (MK) Tak. (GM) Więc, we 
wszystkich elementach mamy neutrony, protony i elektrony. Kiedy neutron ulega rozpadowi, 
zamienia się w proton i elektron. Więc jest on matka. (MK) Więc co chcesz zrobić gdy się 
rozpada? Co z nim zrobisz gdy się rozpadnie? (GM) Stworzę cokolwiek... (MK) Miałeś jeden, 
teraz masz dwójkę dzieci do wykarmienia. Miałeś jedną matkę i było ok. Teraz masz dwójkę 
dzieci i co z nimi zrobisz? I jeśli je zostawisz, one rozpadną się ponownie. (GM) Więc.... 
dlatego właśnie pytam, że może nam pan powiedzieć jak go złapać i co z nim zrobić. (MK) 
Co z nim zrobić? Czy chcesz żebym go także za Ciebie przeżuł? (GM) Nie. (MK) Musisz 
zrozumieć, pozwól.... Dr Gatua, po prostu staram się być staram się wnieść zrozumienie w tej 
kwestii. Yyyyyhhh, przechodzisz przez proces do czego potrzebujesz neutronu? Co ta 
egzystencja neutronu daje Tobie? Czym jest rozpad nuklearny? To jest jedna z pierwszych 
rzeczy, z powodu których wyrzuciłem przemysł nuklearny ze swojego życia. Ponieważ, o 
wielu rzeczach się mówi ale ich nie zrozumiano. I to jest prostotą tego. Czym jest neutron? 
Co jest celem rozpadu nuklearnego, o którym mówi zwykły człowiek? Rozpad nukleonu, 
jakikolwiek rozpad? Zazwyczaj używam grubszej Lini. Jakikolwiek rozpad. Czym jest 
rozkład? Rozkład oznacza podział. W zasadzie, jeśli na to spojrzysz. Poprzez choćby na 
obrazki w książce numer 3, Kreacja Wszechświata, w zasadzie jest to rozpad nuklearny. 
Czemu on występuje? Masz neutron, który się dzieli, ale robi to w balansie. Ale to co 
widzimy w tym procesie jest odrobina fajerwerków. Nie interesuje mnie to, nie interesuje 



mnie tamto. Interesuje mnie tylko moja praca z tym. Ten mały fajerwerek. Który w przemyśle 
nuklearnym, szukamy energii, odzyskujemy ją by gotować wodę ale jako prawdziwy 
kosmolog i fizyk nuklearny, dla mnie to jest wolne magnetyczno-grawitacyjne pola których 
mogę użyć. By użyć tej części w celu stworzenia grawitacyji w kierunku narodu, a tej części 
tego dla magnetycznej. Taka jest różnica pomiędzy fizykiem nuklearnym jak ja, a pospolitym 
fizykiem nuklearnym. Jako naukowiec plazmy interesuje mnie to, by stało się wymiarem 
przestrzeni. Fizycy nuklearni i światowe rządy są zainteresowane tym, aby generować ciepło i 
destrukcję. Taka jest różnica pomiędzy pokojowym zastosowaniem neutronu. Ponieważ, 
zrozum to, że to nie jest tylko ciepło, to nie jest tylko czymś. Gdy staje się ciepłem to zwalnia. 
W wolnym punkcie jest mój zbawiciel. Ponieważ, jeśli mogę zakumulować wystarczająco 
tych do magnetycznej i grawitacyjnej części tego, wtedy, co dzieje się ze mną? Część jest 
tym, magnetyczną, część jest tym, grawitacyjną, w określonej sile, dla mnie jest to jedzeniem. 
Smakuje jak frytki, smakuje jak ryba, jest aluminium, jest moją wodą i wszystkim innym od 
czego zależy moje życie we Wszechświecie. Co chcesz zrobić z neutronem? Dla mnie tak to 
właśnie musi być. Amerykanie, Rosjanie, wydają biliony żeby mieć to i by mogli siebie 
wyniszczać jeszcze bardziej. Bomby neutronowe. Ale dla Ciebie abyś zrobił to z GANSu, jest 
bardzo trudne. Musisz mieć do tego naukę. Ale teraz, bomby neutronowe są w rękach 
każdego człowieka który nawet nie wie co z tym zrobić. Czy go potrzebujemy? Co zrobimy? 
Będziemy się zabijać, za co? Ale jestem zainteresowany tą częścią tego, która tworzy Pokój. 
Z tym mogę tworzyć. I kiedy zbiorę ich milion obok siebie, wtedy mam wszystko czego chcę. 
Ponieważ ja decyduję, o następnym cyklu- co zostanie zakumulowane i podzielone. I jak 
mawiamy między atomowa fuzja. Ale w rzeczywistości miedzy-atomowa, plazmatyczna fuzja 
jest tym co prowadzi do kreacji Wszechświata i jak stał się kreatorem Kreatora. Pola we 
Wszechświecie istniały, to ich interakcje doprowadziła do kreacji Kreatora. A nie, że 
kreowanie Kreatora doprowadziło do kreacji pól. Ale skąd pochodzą te pola? Książka numer 
8 "Pochodzenie pól magnetycznych". Jajeczko i sperma, biliony ich krążą w każdym zakątku 
świata czy to u kotów, psów, mężczyzny, kobiety i wszystkiego innego. Które z nich 
prowadzi do kreacji istot? To jest jak ta historia z tym czy kura była pierwsza czy jajko? Czy 
kreator został stworzony z pól, czy interakcja pól spowodowała kreację Kreatora? Teraz 
macie pola. Co chcielibyście z nich wykreować? Chcesz stworzyć neutron. Ale w jakim celu? 
Aby co z nim zrobić? Ja wiem co chcę z nim zrobić. Z tego robi się jak historia z kryształem, 
aż zobaczyłeś dzisiaj czym jest kryształ. Wy wszyscy poszliście kupować kryształy, a 
mówiłem wam że kryształy będą przyszłością technologii kosmicznej. Ale w dalszym ciągu 
nie wiecie co z nimi zrobić, teraz gdy zobaczyliście kryształy. Wielu z was będzie chodzić po 
laboratorium patrząc na wodę, że macie w niej kryształy i co z nimi zrobię? Czy stanę się 
dilerem diamentów? W nauczaniach wyjaśniłem skąd pochodzą kryształy i co zrobimy? 
Częściowo wyjaśniłem ci, może zrozumiesz pewnego dnia w przyszłości. Po prostu 
powiedziałem, w ciele człowieka warunek konwersji kryształów lub gazów, które są stanem 
GANS gazów, prowadzi do warunku porządku, którym jest zapachem, który jest nośnikiem 
informacji. Ale jak Dusza Człowieka lub mózg człowieka rozpoznaje to, co ten zapach 
oznacza? Więc kiedy tworzysz te kryształy, dlaczego je tworzysz, i przez jaką linię 
komunikacji, chcesz przekazać wiadomość? Dałem ci wiele sekretów, jeśli możesz je 
rozwikłać, nawet tylko przez ostatnią minutę. Mamy prawie trzy i pół godziny, powinniśmy 
kończyć na dzisiaj? (RC) Mamy jeszcze jedną rzecz od Armena z Meksyku, tak mi się 
wydaje, jakieś zdjęcia i tym podobne i więc może.... (MK) Ooooo tak, tak, zapytał, czy 
możesz to dzisiaj pokazać. Ale czy on jest tutaj żeby to wytłumaczyć? Panie Arman Goulan, 
jesteś tam? Czy możesz otworzyć jego mikrofon? (RC) W tej chwili nie widzę go na liście, 
(MK) Gdzie on się podział? (GM) Bardzo dziękuję panie Keshe... (MK) Proszę? (GM) 
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. (RC) To był Gatua. (MK) Bardzo proszę dr Gatua. 
Dziękuję bardzo za twoją ciężką pracę w Afryce. Nie pozwolimy, by kontynent afrykański 



został skreślony z powodu jednej osoby, która tak bardzo zaszkodziła samej sobie. Wciąż go 
wspieramy, mamy nadzieję, że nie dostanie wyroku więzienia, Ale jest to niewłaściwe 
postępowanie, nie mające nic wspólnego z pracą Fundacji. Ale w rzeczywistości był tak 
mocno zapewniany przez swojego pana, że może to zrobić i uciec z tym i zrobić tyle szkód, 
ile mógł. Mamy nadzieję, że sąd Ghany będzie dla niego łagodny. (GM) Dziękuję bardzo 
Panie Keshe za pana ciągłe... (MK) Dziękuje bardzo. Ta wiadomość jest dla was i dla Alexa i 
dla reszty afrykańskiego kontynentu. Nie zawiedziemy Afryki tylko z powodu niewłaściwego 
prowadzenia się jednej osoby, (GM) Jesteśmy wdzięczni, dziękuję. (MK) Bardzo dziękuję. 
Kradzież, zabieranie samochodu i przepisywanie dokumentów na swoje imię, który należał do 
Fundacji, jest przestępstwem, A następnie pokazywanie ręki swoich panów jest złem, myśleli, 
że im się upiecze. Czy jest Armen, czy go widzisz? Czy widzisz teraz kogoś... (RC) Nie 
widzę Armena na tą chwilę, więc... (MK) Ok jeśli pokażesz zdjęcia,... To jest Fundacja Keshe 
w Meksyku, i jest własnością Fundacji Keshe, jak widać, myślę, że to Armen siedzi tam, 
organizują fabrykę, która się rozwija, to jest tym co nazywacie budynkiem jest dokańczany, 
po prostu wchodzą w część wykończeniową, to jest częścią rozwoju KF Meksyk, tutaj jest 
Armen. To zajęło prawie dwa miesiące, trzy miesiące, aby dojść do tego momentu. Fundacja 
w całości jest właścicielem tej posiadłości, z prawem do ziemi, a także zespół produkcyjny w 
tle rozpoczął cały proces ustawiania fabryki w Ameryce Południowej. Tak samo jak 
zainwestowaliśmy w to, co nazywamy Afryka i inne miejsca, tak jak we Włoszech. To będzie 
laboratorium badawczym i centrum nauczania i produkcją, oraz wszystkim innym czym staną 
się te centra produkcyjne. Był w bardzo złym stanie, ale został zakupiony i jest własnością 
Fundacji. Zrobiono dużo pracy, poprzednio ten budynek był właściwie w bardzo złym stanie, 
ale dużo pracy zostało zrobione. To jest laboratorium, które ustawiają. Tak samo jak 
pokazaliśmy rozwój, w Afryce i innych miejscach. Tutaj jest podobna sytuacja i podąża w 
tym kierunku i będą w pełni operacyjne w ciągu następnych kilku miesięcy. Potrzeba około 6 
miesięcy by powstała fabryka. w pełni wyposażona, a produkty KF zostaną wprowadzone do 
Meksyku i najprawdopodobniej ze względu bliskość zostaną wyeksportowany do USA. Jest 
to duża nieruchomość, z dużą ilością powierzchni budynków, która musi myć zrobiona, 
konstrukcja, którą tu mamy. Patrzycie na okno wychodzące na parking przed wejściem. To 
powinno być zrobione przez Armena, nie przeze mnie, ale musiał zasnąć. Ci młodzi chłopcy 
nie potrafią długo wytrwać gdy przychodzi noc. Jakieś inne zdjęcia? To jest taka sama 
konstrukcja, jak w Arizonie, zaczyna się ustawiać i wszystkich meksykańczyków wspierający 
Fundację Keshe zapraszam do wejścia do centrum. Już poprosiłem kilka osób, które są wokół 
Fundacji, aby dołączyli Jeden z Mozhanów był kontaktowany aby się tutaj przenieść i zacząć 
tutaj swoją pracę, miejmy nadzieję. Zobaczymy co zadecyduje Armen i czy na to pójdą. To 
jest... powierzchnia tego budynku to około 7000 około 7000 metrów kwadratowych fabryki. 
(RC) Myślę, że to w zasadzie tyle jeśli chodzi o filmy i zdjęcia od Armena, (MK) Dziękuję 
bardzo. (RC) Chyba mam jeszcze jedno zdjęcie, całkiem śmieszne. (MK) On mógłby to 
wyjaśnić, ale jest młodym chłopcem nie daje rady siedzieć do późna w nocy. więc pozwólmy 
mu odpocząć. (RC) To jest to ostatnie zdjęcie Armena, które wysłał. Wygląda jak nasz 
futrzany przyjaciel przeskakujący tam przez małą ścianę. (MK) To jest wejście do niego, tam 
jest napisane KF Meksyk. Wciąż pracują nad tym budynkiem, jego konstrukcją i już niedługo 
rozpocznie się produkcja. Jest dużo zdjęć tego, jest bardzo dobrze zrobione, Armen spędził 
dużo czasu aby doprowadzić to do poziomu. Ten budynek był w bardzo złym stanie, kiedy go 
przejęliśmy, widzieliśmy niektóre zdjęcia w przeszłości. Dziękuje bardzo. (RC) Być może 
Armen może zrobić nam wycieczkę i wyjaśnić następnym razem? ??? Piękne miejsce na 
laboratorium i bardzo miło to widzieć. (MK) <niezrozumiałe> my wrócimy tam po 
zakończeniu sprawy sądowej w Ghanie sprawy Beniamina nie ma to nic wspólnego z nami, to 
jest między policją a osobą. I do tej pory była ona na naszą korzyść, ponieważ oni dosłownie 
jeśli sądzili, że mogą odejść szkodząc nam ale prawnie wpadli w pułapkę i musiał się 



otworzyć, że pracuje dla władz belgijskich i on wplątał się w wiele rzeczy, próbując zamącić i 
afrykańskie narody stają się mądrzy w tych sprawach i zobaczymy,. To było bardzo ciekawe 
dokładnie widzieć jak pracuje dla Belgów. Zinfiltrował nas od samej góry, tak myśleli, ale nie 
ma zdolności, był tylko ochotnikiem pracującym dla nas, wspieraliśmy go, ale nie ma 
żadnego autorytetu i możliwości podpisania czegokolwiek by być w stanie zaszkodzić. Zespół 
zarządzający KF przejął jego pozycję i będą jej doglądać ale Moim życzeniem jest, z 
informacji które otrzymaliśmy od władz jest 196 tysięcy euro lub w dolarach, pieniędzy 
niewytłumaczalnych, na budowę fabryki. Przepisywanie dokumentów czegoś co jest 
własnością Fundacji na osobę prywatną to proceder przestępczy. Więc nie ma to nic 
wspólnego z nami, to jest przestępstwo, który ma miejsce i myśleli, że im się upiecze bo mają 
swoich mistrzów są sobą. Dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień i zostajemy tu gdzie jesteśmy. 
Kończymy na dzisiaj? Dziękuje bardzo (RC) Dobrze, dziękujemy Panie Keshe. Jeszcze raz 
bardzo dziękuje za utrzymanie kursu przez ostatnie 229 Warsztatów Poszukiwaczy Wiedzy i 
to był 230 Warsztat Poszukiwaczy Wiedzy w czwartek 28 Czerwca 2018. I dziękuję 
wszystkim za udział i uczestnictwo dzisiaj i myślę, że Flint będzie miał wideo, dla nas na 
zakończenie. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


