
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
43 min 54 s. W części nauczania i to, co widzieliśmy dzisiaj w magazynie sprowadza nas to 
do bardzo ważnej części naszej struktury nauczania. Właśnie widzieliśmy z Arizony artykuł o 
tworzeniu GANSu magnezu. Dlaczego potrzebujemy magnezu? Dotknęliśmy tego wcześniej, 
ale teraz, gdy rozumiemy stworzenie Duszy Człowieka, przynosi to nowy wymiar 
zrozumienia magnezu w strukturze ciała człowieka. Kiedy patrzymy na strukturę mózgu 
człowieka, i patrzymy na strukturę fizyczności człowieka, widzimy niesamowicie różną 
proporcję. Ale istnienie pewnych materiałów całkowicie w części fizycznej, ale nie w części 
emocjonalnej i części Duszy. Co to oznacza, że widzimy ogromną proporcję pewnych 
pierwiastków w części fizycznej, jak żelazo we krwi, miedź w tkankach mięśniowych, cynk, 
który jest białym układem nerwowym, ale nie widzimy żelaza w strukturze mózgu jako 
takiego. Nie dostrzegamy innych pierwiastków jako takich, ale widzimy magnez, głównie z 
cynkiem i wapniem i z ogromną ilością CO2. Dlaczego mamy to, dlaczego mamy magnez w 
strukturze mózgu człowieka? Co on robi, co jest jego zadaniem? W przyglądaniu się 
spektroskopii Ramana, spektroskopii IR, powinieneś był zobaczyć z kilku ostatnich godzin, 
coś staje jest bardzo jasne. W świecie nauki bierzemy materiał, analizujemy materiał i 
poprzez jego, niezależnie od jego charakterystyki jak chcemy go nazwać, mówimy, że to 
cynk, to miedź lub cokolwiek co trzymamy w dłoni. Ale z nową pracą, która pojawiła się i z 
analizą danych na różne sposoby, widzą spektrum materiałów z tego samego materiału. Kiedy 
spojrzysz na pełne spektrum GANSów w spektroskopii IR i w spektroskopii Ramana, widzisz 
właściwości wielu wielu pierwiastków. Co2 na przykład, gdy testujemy widzimy izotopy 
CO2, manifestujące się na wykresie. Widzimy izotopy i zachowanie wielu innych 
pierwiastków, w szczytach, które się pojawiają. Co oznacza, że powoduje to ogromne 
zamieszanie dla nas wszystkich, co oznacza, co zrobimy z tym? Do tej pory trzymamy 
kawałek metalu i mówimy, że to stop, możemy wyjaśnić co to za stop jest, tak dużo 
procentowo niklu, cynku lub miedzi w nim, lub ma tak duży procent, węgla w nim, w stali 
dając mu twardość i miękkość. Ale jak wyjaśnimy, że te GANSy są zielone, są białe, i jak to 
się stało, kiedy przetestowałem to. Widzę właściwość białka i widzę własność cynku, widzę 
własność miedzi, i widzę własność żelaza, widzę właściwość izotopów CO2, i widzę 
własność wielu innych rzeczy. Ale dałem jeden element. Dałem jeden GANS z tego białego 
czegoś, co nazywam CO2, ale dlaczego widzę takie spektrum? Dlaczego widzę tak wiele 
szczytów? Co poszło źle w nauce? Taki jest problem, który jest stworzony i musimy na niego 
odpowiedzieć. Stworzyliśmy ten problem, nikt inny oprócz nas. Stworzyliśmy ten problem 
dla nas samych, wprowadzając nową materię, która pokazuje zachowanie wielu innych 
materii, lub gdy patrzysz na ten wykres tego, co nazywasz jednego pierwiastka... Tylko jedną 
sekundę proszę. Po prostu próbuję przygotować wykresy dla was. Dlaczego widzimy różne 
pierwiastki, jak dochodzimy do zrozumienia prawdziwej istoty stworzenia, że osiągnęliśmy 
lub jesteśmy w punkcie transmutacji pierwiastków. Czy kiedy patrzymy na te wykresy, czy 
pokazuje to nam, że taka siła, da nam taki materiał? Teraz możemy wskazać moc pól, których 
potrzebujemy do wytworzenia tego materiału. Nigdy nie omawiałem tego we wszystkich 
naukach, ponieważ nie czas był na to, teraz jest czas na to, teraz musimy to zrozumieć. Teraz 
mamy wystarczająco dużo wykształcenia, aby zrozumieć, że miedź nie jest już więcej 
miedzią. Jeśli rozumiem złożoność energii wewnątrz jej, i mogę powielić ją, to mogę mieć 
tlen. Więc w kosmosie szukam tych pól, które są tlenem. Teraz, jeśli spojrzymy na te 
wykresy, z innymi spektroskopami jakie mamy, daje to nam bardzo dogłębną wiedzę, to 
wszystko jest tam, nie musimy już definiować więcej, nie musimy szukać. Możemy teraz 
budować systemy, które są specyficzne. Jednym z zadań dla ciebie jako Poszukiwacza 
Wiedzy i ośrodków badawczych musi być, po raz pierwszy zacząć tworzyć kulki 
magnetyczne GANSów. Co to znaczy? Jest to bardzo proste, ponieważ zwykłem robić rzeczy 
centrami badawczymi, których teraz nie odwiedzam. Uczymy w inny sposób, niż wszyscy 



możecie zrozumieć i może niektórzy z was prędzej czy później na to wpadną. Ośrodki 
badawcze są zbyt zajęte próbami przetrwania na swojej drodze. Co to znaczy, że robisz, 
"oooo nie cierpię tego", to znaczy, że robisz kulkę i jak widzimy możesz utworzyć ruch w 
tym GANSie będący cieczą lub gazem. Tworzysz wewnątrz niego pola rotacji w dowolny 
sposób, ale nie wiesz, jak w rzeczywistości działają, oddziałują. To, czego szukamy, to nowe 
wyjaśnienie, nowy sposób. To staje się bardzo przydatne, jeśli słuchałeś moich 
wcześniejszych nauk kiedy wyjaśniałem, z dużym entuzjazmem o moich badaniach w 
Teheranie na Uniwersytecie Sharif w Teheranie jakieś 11 lat temu. Odnoszę się do tego, że 
mógłbym ustawić duże reaktory, które widziałeś i położyć drugi mały i zmusić go do latania. 
Co to oznacza? Jaki jest kurs pracy, dla ciebie? Czy możesz wytworzyć kolejną piłkę? Z tym 
samym rodzajem pracy pól, że przez zmianę małych parametrów w tym, możesz przyciągać 
lub odpychać drugiego do niego. Lub jeśli możesz dodać do lub zmniejszyć kierunek obrotu i 
siłę w tym, co może wpłynąć na inny system przepływu w nim, Słońce, Ziemia i Księżyc. 
Myślę, że jednym z kolejnych kroków prac, które musimy wykonać, jest, by być stanie 
uzyskać dynamiczny system z polami, lub polami GANSów, które mogą wpływać na 
prędkość rotacji, na siłę pól, lub ich pozycjonowanie w odniesieniu do systemu jakiego 
mamy. Dlaczego musimy to zrobić? Jest wiele zastosowań technologi kosmicznej, do których 
zmierzamy. Potrzebuję konkretnej siły pola, która może wytworzyć tlen biegnący z siły pól, 
których potrzebujemy. Masz 10 000 pasażerów oddychających 15 razy na minutę. Ile 
materiału potrzebujesz lub, pozwolisz im oddychać, lub przenosisz energię do płuc, że nie 
muszą oddychać, i wtedy kontrolujesz wszystko, kontrolujesz szczęście, kontrolujesz 
wszystko, co twoi pasażerowie, poprzez energię wchłaniają, możesz dyktować, co absorbują i 
co z niej wykorzystają. Mijamy pewne pozycje we Wszechświecie, że energie, których pól 
potrzebujemy, ale nie w tym czasie, możemy nimi się napełnić. Nie dotknęliśmy jeszcze 
tankowania i przechowywania pól. Co to robi w odniesieniu do pól w statku kosmicznym? 
Czy niesiemy jeden statek kosmiczny i przyczepy że pierwiastki, których potrzebują, są z tyłu 
przenoszone wraz z tobą, ponieważ decydujemy o pozycji, w jaki sposób odbieramy pola. To 
jest to, co już praktycznie zostało zrobione, i to bardzo powszechne w społeczności 
Wszechświata. Bardzo podobnie, co robisz, masz lotniskowiec, masz zbiornik paliwa, w 
którym jest paliwo, albo masz statek, który służy wyłącznie dla żywności, niosąc wszystkie 
towary dla żołnierzy. Teraz zmierzamy do tego, co nazywamy poziomem przestrzeni tego 
aspektu, czas gdy była kapsuła, mieli jedną kapsułę i rozgrzaną wcześniej torbę, jak widzimy 
z astronautami w kosmosie na długo się skończyły. Kiedy wprowadzimy nową technologię, 
taką jak ta, do programu kosmicznego musimy mieć wszystkie rozszerzenia tego, aby móc się 
wyżywić, aby móc zobaczyć, aby móc powielać, aby móc kontrolować. Więc do czego 
wracamy są to nasze oryginalne nauki, cofnij się do kilku wcześniejszych lat, w oryginalnych 
naukach zawsze mówiłem, nasza wiedza dojdzie do punktu, gdzie osiągnie dojrzałość, że 
możemy zrobić magnes na wszystko. Co to znaczy? To, co powiedzieliśmy, możemy 
przyciągnąć poprzez zmianę parametrów tej piłki, która ma tylko CO2. Wtedy tworzysz 
warunek, wtedy okazuje się, że jest to siła CO2, ponieważ możesz przyciągnąć je do niej. 
Pole grawitacyjne CO2 można zarejestrować. Zmieniasz parametry, które odpychają piłkę, 
znajdziesz to, co nazywamy grawitacyjny z jednej strony, a nie magnetyczny. Więc 
ustawianie tych nowych systemów, zaczyna uczyć nas, siły pól, których potrzebujemy. W 
tym systemie, przez tworzenie pola magnetycznego w jednym, możemy użyć tego, co 
nazywamy na przykład, ruchomego pasa, który przyciąga tylko metal, cynk, a następnie 
zmieniamy siłę pola. Przyciągamy wszystko z aminokwasem. Więc nowe systemy 
czyszczące, lub filtry przemysłowe, można bardzo łatwo dopasować, ponieważ teraz to 
rozumiemy. Musimy utrzymywać zdolność do wytwarzania pola magnetycznego wszelkich 
pierwiastków, co powiedziałem, teraz rozumiesz, potrafię stworzyć pole magnetyczne dla 
drewna. Przyciągam to, co będę potrzebował, mogę wyprodukować i powielić drewno. Mogę 



przyciągając stworzyć warunek i pola jakiekolwiek białka, które potrzebuję, które muszę 
wyprodukować. Lub czy muszę mieć możliwość zmiany warunków, aby osiągnąć. Co jest 
ważne dla nas, abyśmy byli w stanie, zrozumieć od teraz wszystko, czego nauczyliśmy. I 
rozmawialiśmy o tym i rozwinęliśmy, ponieważ teraz problem jest bardzo głęboki i jest nim, 
czy rozumiemy i jak bardzo rozumiemy naszą technologię. I czy mamy zdolność 
interpretowania tego, co to oznacza? Jak daleko możemy się posunąć do tego, co możemy 
rozszerzyć? Czy możemy? Czy możemy zmienić materiał na pasku? Nie chcę, żeby cała ta 
miedź pojawiła się, chcę trochę cynku, chcę trochę aluminium. Czy zrobiliśmy postępy, aby 
przejść do tego poziomu? Teraz, gdy rozumiemy transmutację pierwiastków. To jest to, co 
twoje ciało robi w twoim wzgórzu. Otrzymuje miedź przez cały czas, ale to jest źródło, które 
dopasowuje się do siły cynku dla układu nerwowego, więc zmienia GANS miedzi, który jest 
przechowywany, w GANS cynku dla układu nerwowego. To nic nowego, teraz rozumiemy 
ten proces. To jest miejsce, do którego zmierza technologia kosmiczna w następnym kroku. 
Właśnie tam musimy być bardzo praktyczni z tym, co robimy. To jest miejsce, w którym 
wiedza o kosmosie transmutacja pierwiastków, staje się zależna od pól, i nie zależy od 
materii. A dzięki nowym narzędziom co mamy, możemy wejść w głąb wiedzy i zrozumieć, 
jak bardzo musimy się zmienić. I co to znaczy, jak możemy wyjaśnić materiały, jak możemy 
ograniczyć naukę i wiedzę, którą mamy, by zrozumieć działania Wszechświata. Teraz 
rozumiesz, dlaczego powiedziałem w zeszłym tygodniu że, kończymy stanem materii i gra się 
zaczyna, na poziomie wszechświata. Ale dobrą rzeczą jest zrobiliśmy wystarczająco w w 
materią i GANSem, że automatycznie możemy zrozumieć, czy możemy stworzyć wzgórze, 
ale cały statek kosmiczny używając pól Wszechświata, że możemy zamienić dowolne pole na 
to, czego potrzebuje ciało człowieka. Lub czy możemy przechowywać jedno mono 
energetyczne pole magnetyczne monolityczne pola grawitacyjne i mamy wszystko, czego 
potrzebujemy? Sposób, w jaki energie przechodzą do limfy do stanu materii ciała człowieka. 
Rick wysłałem ci wykres, jeśli możesz go pokazać proszę. Teraz rozumiesz, w jaki sposób 
nowa nauka przynosi nowe wymiary. Przenoszone informacje są tak ważne, że teraz 
zaczynamy robić wszystko zgodnie z naszym zrozumieniem, to, co nam pasuje, jako 
przestrzeń dla naszego życia. Ale z tą zaletą posiadania odniesienia do planety Ziemia, tak, że 
możemy powiedzieć, "widzieliśmy to na Ziemi, to możemy z tym zrobić". Ale w jaki sposób 
będziemy replikować materiały, których nie mamy na Ziemi? Materiały, które według nas są 
niemożliwe do zaistnienia? Czy chciałbyś podzielić ekran, Rick? (RC) Mam mały kłopot, 
otwierając to moją myszką, tutaj z jakiegoś powodu, po prostu daj mi chwilę. (MK) Okej, 
więc co to oznacza, teraz gdy odeszliśmy od GANSów, i wszystkiego innego, co robiliśmy, i 
teraz pracujemy z polem, tylko z polem Plazmy. Teraz weszliśmy w Uniwersalne 
zrozumienie Kreacji. I tak jak powiedziałem, 2019 to początek i mówimy w języku farsi (...) 
oznacza to, że gdy nie chcesz się zawstydzić, stań się jak reszta ludzi na imprezie. Jeśli nie 
chcesz się wyróżniać jako ignorant wiedzy o Wszechświecie, musimy uczyć wiedzy o 
Wszechświecie i teraz widzimy, jak ta struktura nadchodzi. Większość naszych nauk od teraz 
pójdzie w tym kierunku, i ponieważ byłeś w pobliżu i rozumiesz to wielu z was potrafi to 
przetłumaczyć bardzo szybko. Więc w procesie, w wymiarach działania, w zrozumieniu całej 
totalności struktury stworzenia Wszechświata, po prostu dochodzimy do zrozumienia 
prawdziwego działania, w prawdziwych warunkach Plazmy Wszechświata. Co to nam 
przynosi? Czy to pozwala nam pełniej zrozumieć nasze własne stworzenie? Co się dzieje, gdy 
idziesz do lekarza i mówi, że cierpisz na niedobór żelaza? "Oh mam system, mogę 
wyprodukować GANS żelaza w mojej krwi za pomocą małego systemu na moim ramieniu i 
jest to zrobione. Lub masz za dużo cholesterolu... (RC) Panie Keshe mam teraz gotowy ten 
rysunek, jeśli chcesz? (MK) Okej, proszę, możesz pokazać, już ustępuje. (RC) Powinienem 
być w stanie udostępnić tutaj. (MK) Więc widzisz, to właśnie to, co ci wytłumaczyłem, to jest 
spektroskopia, z jednej butelki. Jeśli rozumiesz odczyt spektroskopów, widzisz wiele 



pierwiastków. To jest potwierdzenie pierwiastków o różnych siłach. Kiedy na to patrzysz, w 
większość 90% z tego mogę powiedzieć, co było w pojemniku. To jest baza CO2, z różnymi 
siłami, ale pojawia się wiele, wiele innych pierwiastków. Ale daliśmy tym chłopakom butelkę 
GANSu. Nie było w niej metalu, w pełni opłukany (GaNS). Ale kiedy spojrzysz na świat 
nauki, szukamy szczytów, kiedy patrzysz na spektroskop, szukamy szczytów i spadków i jak 
one wyglądają. Patrzysz na tak wiele sposobów, jakie są wskazania, co każdy szczyt, bo jeśli 
spojrzeć w ramach twojej edukacji na dole jest skala i umieścili na niej numery i w poziomie i 
pionie są dwie różne linie, które wyjaśniają, czym ten element jest w danym punkcie. Więc 
jeśli przekształcisz to w plazmatyczne pola magnetyczne, wtedy jeśli rozumiesz, może w 
przyszłości zrozumiesz że jest to bardzo proste. Co by mi to dało? Jeśli mogę zreplikować ten 
szczyt? Więc jeśli to wiem znam to, i przepraszam, znam spektroskopię pola magnetycznego i 
przez inne spektroskopie siły pola magnetycznego, potrafię powielać wiele rzeczy. Mogę 
ustawić systemy, które pasują do tego i absorbują (to) ze Wszechświata. Teraz czy Kreacja 
oszalała? Lub czy zostaliśmy wykształceni? Czy możemy to powielać i używać tego w 
Uniwersalnych organizacjach społecznościach, które spotykamy, by im pomóc, lub by pomóc 
sobie, lub na tak wiele sposobów, aby zrobić różnicę dla nas w kosmosie? To jest gdzie 
historia człowieka i technologia kosmiczna spotykają się. To tutaj musimy zadecydować. 
Dałem po prostu CO2, ale zobacz, ile więcej materiałów otrzymałem. Jeśli rozumiesz to i w 
przyszłości potrafisz to zinterpretować. Co niesie dla nas przyszłość w odniesieniu do tego? 
Co zrobiliśmy i co osiągniemy w totalności wiedzy o Wszechświecie? Nie zapominaj, że ta 
wiedza zawsze tam była, to my stajemy się tymi którzy niedawno zrozumieli tą wiedzę. Nic 
się nie zmieniło w działaniu Wszechświata. To my, którzy właśnie się edukujemy, ona 
zawsze tam była i zawsze pomagałem wspierać i uczyłem człowieka kosmosu prawdziwego 
sposobu życia bez zabijania. Prawdziwych sposobów tak że jeden z tych i połączenie tych, 
oznacza białko którego moje płuco potrzebuje, białko tego co potrzebuje moje ciało i białko 
tego, co będzie w moim życiu, częścią mojego działania. Na tak wiele sposobów dochodzimy 
do działania, na różne sposoby i rozumiemy funkcjonowanie naszego działania więc i na tak 
wiele prostych sposobów, czy musimy się zmienić? Czy musimy zrozumieć więcej, o 
działaniu naszego Wszechświata? Lub co nazywamy, o naszej własnej galaktyce, o naszym 
własnym ciele? Czy dojrzeliśmy, aby móc zrozumieć pracę naszego systemu, będącego 
naszym własnym ciałem lub będącym kosmosem i Wszechświatem. Do jakiego stopnia 
możemy dojść i zrozumieć naszą pracę? W jakim stopniu możemy przetłumaczyć dane, że 
dają nam tą krawędź, ostrość tego zrozumienia działania Wszechświata. Jak daleko możemy 
posunąć tę wiedzę, w jakim zakresie? Czy dojrzewamy, aby zrozumieć, w jaki sposób 
wszystko we Wszechświecie jest stworzone? Jeśli wrócisz do korzenia działania całego 
systemu, sprowadza się ono do jednej rzeczy, i to jest... bardzo prosto.... Jeśli rozumiem ten 
wykres, to rozum implikację wykorzystania tego wykresu. Czy mogę stworzyć warunek że 
tak jak w moim ciele, konwersja pól doprowadzi do stworzenia tego samego pola, by stało się 
tkanką mięśniową, tkanką serca? Lub czy dojrzałem, aby zrozumieć że jeśli zmienię i użyję 
tych samych parametrów, w wymiarze zrozumienia życia we Wszechświecie, mogę stworzyć 
taki warunek, że w moim portalu zobaczę kolejną istotę? Mogę zaprosić, ponieważ teraz 
mogę stworzyć warunek i mogę spełnić jego wymagania, ponieważ wiem, że mogę. Mogę 
stworzyć pola w sile Marsjanina i mieć Marsjanina jako gościa. Ale w zrozumieniu tego i 
przy zmianie średnicy i parametru, czy mogę stworzyć warunek, w którym jednocześnie, 
sposób w jaki masz tkankę mięśniową z tej samej energii serca, mogę mieć tkankę mięśniową 
wątroby, która istnieją razem w tej samej sile? Wtedy przychodzi kolejny punkt dla nas 
wszystkich, czy możemy stać się, czy możemy stać się, tymi którzy zmieniają 'grę' naszego 
własnego ciała? I jednocześnie, wybieramy gościa, którego chcemy zaprosić i z której 
planety, w tych spotkaniach i w tych warunkach. A potem przychodzi kolejny punkt, czy 
jesteśmy gotowi zaakceptować nieuchronność tego, że nie jesteśmy sami? I na początku, nie 



będziemy wiedzieli, których gości zaprosiliśmy. Zapraszamy człowieka z Marsa, ale nie 
mamy odpowiedniego pola, sprowadzamy przyjaciela z Jowisza. To są konsekwencje nowej 
technologii. Oto, z czym musimy się zmierzyć w nowym wymiarze rozumienia nowej 
technologii. Kiedy gościliśmy naszych Indyjskich przyjaciół gotowaliśmy dla nich indyjskie 
jedzenie, a kiedy mieliśmy naszych chińskich przyjaciół, gotowaliśmy dla nich chińskie 
jedzenie. Co będziemy gotować? I co będziemy przygotowywać dla tych których 
sprowadzimy, poprzez ten system? Życie po połączeniu z Uniwersalną Społecznością jest 
bardzo odmienne, niż to, co myśleliśmy. To nie tylko zabranie statku kosmicznego i 
podróżowanie, po prostu start i lądowanie, nie jest i nie możemy stać się szybkimi i 
niebezpiecznymi podróżnikami kosmosu, i do jakiego stopnia chcemy się przyłączyć. Na co 
jesteśmy gotowi by stworzyć, i jak przygotowani jesteśmy do zaakceptowania tego, co 
przygotowujemy i co tworzymy? To dociera do nas w 2019 roku, gdy otwieramy kosmos. 
Granice kosmosu nie są łatwymi miejscami, do przebywania, jeśli nie jesteście wykształceni. 
Teraz wszystko, jak powiedziałem, składa się razem, dla nas wszystkich, aby zrozumieć, co to 
znaczy być częścią tej operacji. Co to znaczy być w stanie działać w ramach struktury tego 
systemu. Czy to, co nazywamy portalem który tworzymy, zgubą człowieka? Czy też przez 
pomyłkę stworzy i przyniesie wirusy, których się nie spodziewamy, na które nie jesteśmy 
wykształceni? I do jakiego stopnia jesteśmy gotowi by zaakceptować taką nową zmianę? Czy 
to zbyt szybko dla ludzkości? Albo czy powinniśmy przejść przez kurs zderzeniowy, i zrobić 
to tak czy siak, ponieważ zaszliśmy zbyt daleko, aby wrócić, nie ma powrotu. Nie ma 
powrotu dla żadnego z nas teraz, gdy otworzyliśmy to pudło Pandory. Lub czy ograniczona 
przestrzeń stała się naszą filozofią zagłady? Czy zaszliśmy tak daleko wstecz lub do przodu, 
nie będąc w pełni wykształconym? Albo i tak przez to przejdziemy i zobaczymy jaką 
zbierzemy edukację? Proste wyjaśnienie spektroskopii i zrozumienie daje ci większość 
materiałów, których potrzebujemy we Wszechświecie na jednym wykresie, dla człowieka by 
istniał. Kiedy umieścisz to w podczerwonej spektroskopii lub innych spektroskopiach, obraz i 
zapisy z wychodzących raportów są absolutnie przerażające. Nigdy nie wiedzieliśmy, że 
jesteśmy posiadaczami takiej wiedzy, i takiej ogromnej jej ilości. Nazywamy to ciałem 
człowieka. Co zrobiliśmy z tym ciałem i ile możemy, dosłownie pchnąć to ciało do jego 
granic? Gra technologi kosmicznej na zaawansowanych poziomach, które doganiamy, to nie 
tylko dylemat dla nas, jest to dylematem dla naukowców, którzy zamierzają interpretować 
całą tę wiedzę, wszystkie te liczby, i powrócą do nas i powiedzą nam, co rozumieją i musimy 
im zaufać. Lub decydujemy jako całość, że nie rozumiemy, zamykamy drzwi, aż sami się 
dokształcimy, i zaczynamy bać się kosmosu? Lub czy nasze przygody w kosmosie się 
kończą? I zostawiamy to królom, zamykamy drzwi tak jak to robiono wieki temu, z 
wszystkimi drzwiami dla ludzkości. Ponieważ ludzkość nie jest gotowa, lub bardzo niewielu 
ludzi, którzy rozumieją i przygotowują się, staną się pasażerami Wszechświata. Teraz 
możemy zobaczyć dylemat i możemy zobaczyć skalę dylematu. I teraz rozumiesz, dlaczego 
wszystko tak opóźnialiśmy, zarówno w nauczaniu, jak i w zrozumieniu. Gra technologii 
kosmicznej nie jest tym, czym była dwa tygodnie temu. To zmienia wiele rzeczy w 
zrozumieniu procesu kreacji. Jak już mówiłem, na początku mieliśmy miedź, i to było 
wszystko, wiedzieliśmy co trzymamy w ręce. Teraz, jeśli spojrzysz na te wszystkie szczyty, 
co stworzyliśmy? W jakim stopniu to rozumiemy? Ile materiałów tu się znajduje? Wszystkie 
te liczby i cyfry mają jakąś wartość, znaczą coś. Dokąd zmierzamy od tego punktu? I jak 
bardzo ufamy naszej obecnej wiedzy? Do jakiego stopnia możemy się zmienić? To są dla nas 
ogromne pytania. One są tym na co musimy odpowiedzieć sami sobie, tak, że możemy 
zrozumieć totalność wiedzy. Gra Uniwersalnego Kosmosu zmieniła się dla nas wszystkich. 
Do tej pory ignorowaliśmy to, teraz jesteśmy kompetentni, i rozumiemy. Ile z tego chcemy 
zignorować? I ile z tego chcemy zabrać ze sobą? I czy jesteśmy gotowi się zmienić? Czy 
jesteśmy gotowi zaakceptować nowe? Czy chcemy być częścią nowego? Lub stać się tym, 



czym byliśmy uprzedzeni i rasistami, dla jednego rodzaju ludzi z różnych części świata, lub 
będących z innej części Wszechświata? Nie podoba mi się czarny kolor, ale lubię różowy 
kolor i biały kolor, nie lubię być z tymi co pochodzą z Marsa. Kolory i liczba kolorów i 
kształtów zmienia się. Teraz, gdy wzrosła nasza wiedza o Wszechświecie, czy nadal jesteśmy 
uprzedzonymi kolorami, uprzedzonymi co do wzrostu, uprzedzonymi do języka? Ponieważ 
kiedy patrzysz na to spektrum, coś naprawdę przerażającego wychodzi i jest tym, wszystko to 
do tej pory było tylko szczytem, przypadkowym szczytem, ale teraz zrozumieliśmy coś 
nowego. Tworzenie jakichkolwiek z tych szczytów we właściwym kierunku i z właściwą siłą, 
nowy portal, oznacza nowe życie, niekoniecznie życie w kształcie człowieka. Czy nasi liderzy 
są gotowi zaakceptować taką różnorodność, ponieważ ten facet jest bardziej inteligentny niż 
nasz król i prezydent, i poprzez swoją dynamiczną Plazmę może kontrolować mózg 
prezydenta. I przypadkowo i niechcący, siła pola jego Emocji znajduje się w śmiechu, masz 
szczęśliwego prezydenta. Te portale teraz będą łatwiejsze do zrozumienia, teraz, gdy 
patrzymy na ten wykres. Historia się zmieniła. Zawsze patrzyliśmy na to, czy to, teraz mamy 
wiedzę o całości, w formie plazmatycznej, którą można replikować i stworzyć warunek w tym 
cylindrze, jakie ryby powinny być i co tworzymy? Jeśli spojrzycie na bardzo niedawną 
przeszłość, w ciągu ostatnich trzech do sześciu miesięcy, być może bliżej, i spójrzcie na to, co 
otrzymaliśmy od czasów Fukushimy z głębi oceanów i z mórz, jest to przerażające, ponieważ 
czy te zwierzęta kiedykolwiek istniały lub poprzez stworzenie nowych pól w środowisku 
ewoluowały tak szybko? Jeśli te zwierzęta w mniej niż pięć lat mogą ewoluować tak szybko, 
jaka byłaby ewolucja człowieka w głębinach kosmosu przez stulecia? Poprzez kontakt z nową 
siłą pola, lub poprzez otwieranie tych portali tak, że możemy powołać do życia nie do życia, 
ale dla nas abyśmy mogli je zobaczyć, po raz pierwszy, zostanie nam dane. Jak powiedziałem 
komuś, bardzo niedawno te dziury/portale, przynosimy je do Chin Iranu, USA, Brazylii, Indii 
i Rosji. Razem z nimi nastąpią nowe okulary do widzenia w nocy, ale to są uniwersalne 
okulary do patrzenia. Nasze rządy, nasi liderzy, my sami, możemy mieć otwarty umysł aby 
zaakceptować, aby zrozumieć, a nawet jeśli nie rozumiemy, nie stawajmy się uprzedzeni w 
stosunku do tego. Staliśmy się uprzedzeni w stosunku do 5 kolorów na tej planecie. Jak 
możemy się stać bez uprzedzeń w stosunku do milionów kolorów, we Wszechświecie. Lub 
czy dojrzejemy do punktu dojrzałości, że, życie jest szanowane bez względu na to z jakim 
kolorem lub kształtem się zderzamy, tak, że nie podniosę tego i nie włożę do ust. Lub czy nie 
będziemy niczego dotykać w kosmosie, z lęku przed tym, czy to będzie trujący bluszcz. Lub 
nie robimy tego z nawyku. Nie stajemy się uprzedzeni w stosunku do tego, który jest 
delikatnie różowo-żółto-zielony, ponieważ ma dużo mocy i może mnie po prostu wymazać. 
Ale kiedy jeden jest trochę czerwono-różowo-zielony, jem go, dotykam go i próbuję, 
ponieważ nie zauważam żeby mógł mnie skrzywdzić. Ale kiedy go trawię, uwolnienie energii 
oznacza, że to niszczy wszystko w środku jak wirus. Teraz rozumiesz czemu, wracając do 
oryginalnych nauczań, staramy się tłumaczyć wam rzeczy w ten sposób. Te wrota, te warunki, 
które otworzymy już niedługo, przyniosą nowe wymiary, musimy to zrobić. Strach przed nie 
robieniem tego, nie zapobiegnie temu aby to się stało. Tak samo jak to co zrobiliśmy, 
stworzyliśmy dwa okręgi i poprzez nie przyciągaliśmy lub odpychaliśmy, lub znaleźliśmy 
pozycjonowanie Magrav. Teraz, po przez te systemy, które tworzycie poprzez plazmę, co 
ekstrahujemy? Przyszliśmy aby wydobyć CO2, dostaliśmy aminokwas. Przychodzimy aby 
ekstrahować kombinację CO2, lub czegoś, ekstrahujemy, w pełni żyjący aminokwas. Teraz 
rozumiecie, ile od teraz musimy zrozumieć całości nauk. I zanim to zaczniemy, dlatego 
umieściliśmy 6 portali na przestrzeni tej planety, jest po to aby zakończyć z tym co nazywam 
WC. Co nazywam toaletami mózgu człowieka w wymiarze jego emocji - tylko biały kolor. Z 
tym się zmierzamy i to jest to co będzie leżeć na naszym stole, nie za ileś tam lat, za parę 
miesięcy, I sposób w jaki to ustawiliśmy, stworzy dużo problemów dla wielu narodów. 
Chyba, że wszyscy staniemy się Jednym Narodem i będziemy patrzeć na Jedną Totalność 



egzystencji. To jest bez systemów Magrav, 'które były problemem', zamieszanie jakie to 
spowoduje dla was, to jak 'miliony systemów Magrav'. Więcej niż jakikolwiek system 
Magrav z którym kiedykolwiek miałeś do czynienia. Nie martwię się już więcej o fabrykę, 
czy centrum badań, które może być z tym co ustawiliśmy. Moim zmartwieniem jest, jak 
Ludzka rasa będzie oddziaływać z tym co ustawiliśmy. Po raz pierwszy, wojska stają się 
świadome tej technologii, poprzez testowanie ich przez nich samych. Mimo, że nie rozumieją 
jej pełnego potencjału. Czy rozmawiamy o Pokoju i końcu rozważania innych jako głupców, 
lub czy cofamy się totalnie i potniemy siebie na kawałki, jako rasa. Opcja należy od tej 
chwili, tylko do nas i nikogo innego. Teraz, kończy się ignorancja wiedzy, nie możemy 
powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, nie możemy powiedzieć, że nie rozumiemy. Nie możemy 
powiedzieć że nigdy nam nie powiedziano, ponieważ wszystko jest na stole. W ciągu 
następnych kilku tygodni kiedy światowi liderzy i nacje zbiorą się razem i zaczną rozumieć 
możliwości tej technologii, coś w nas uderzy bardzo mocno w nas wszystkich. W ciągu kilku 
następnych miesięcy, coś zaszokuje ludzkość ponad jej wyobraźnię. A jest tym jeśli mogę 
zrobić portal i stworzyć w sile Duszy Człowieka i jestem w stanie dojść do porozumienia, lub 
wybudować sobie kolejny portal w kolejnej pozycji we Wszechświecie, jak przetransferuję 
Duszę Człowieka poprzez te portale? Milisekundy? Gdy oczekiwałem, jak jest to w 
wiadomościach, Chińczycy odpalili rakietę, która miała systemy do lądowania na ciemnej 
stronie księżyca, 8 grudnia i wylądowali wczoraj na księżycu. Pierwszy raz od dekad, udało 
nam się wylądować kolejną rakietą na księżycu, prawie 5 tygodni. Myślę, że jeśli... 
przepraszam 3 tygodnie jeśli dadzą mi 3 tygodnie i zrozumieją tą technologię, nie mówię o 
stąd na tył księżyca, mówię o tym w którym Wszechświecie, chciałbyś wylądować i jak 
daleko lub blisko chcecie być Duszy Kreatora. I wtedy zrozumiecie, jak prosto wszystko się 
zmieniło. Sposób w jaki wypożyczamy samochód i jedziemy z jednego miejsca do innego i 
oddajemy auto, lub używamy te nowe systemy, że dzwonię po samochód 'czy jedziesz w tą 
stronę? Wtedy zabieram się z Tobą i płacę połowę kosztów' lub pracujesz, mówię, że chcę 
gdzieś się wybrać i podwozisz mnie, używam twojego systemu by tam się dostać. Myślicie, 
że te rzeczy nie istnieją we Wszechświecie, w tej chwili? Jeśli będziecie mieli odpowiedniego 
kolesia w swoim portalu, w tej rzeczy i jest w drodze na planetę Zoos, da wam podwózkę, 
ponieważ jest jednym z was, jest z tego samego Wszechświata. Czy potrzebujecie budować 
statki kosmiczne? Inni już to zrobili i je zrozumieli, więc to jest to o czym mówię, nasze rządy 
muszą być gotowe na wiele nowych rzeczy. I potrzebujemy mądrych liderów, o otwartych 
umysłach i liderów którzy podejmą decyzję dla całości Ludzkości, a nie dla kilku nic 
nieznaczących narodów, których myśleli że będą prezydentami i będą nimi rządzić i mogą 
opróżnić ich konta bankowe dla skromnych groszy. Zmiana nie jest dla człowieka na ulicy, 
zmiana jest dla każdego człowieka na tej planecie. Czy rozumiemy zmianę? Lub czy wciąż 
kręcimy się tutaj, robiąc statki kosmiczne aby latały? (CK) Dzień dobry panie Keshe, czy 
mogę zadać pytanie? (MK) Taaaaak. (CK) To tylko taki pomysł, jeśli stworzymy te portale, 
czy musimy budować statki kosmiczne lub czy możemy podróżować poprzez portale? (MK) 
To jest to co właśnie powiedziałem, to jest dokładnie to co zostało właśnie powiedziane. Czy 
potrzebujemy lub czy musimy? Czy egzystujemy aby budować te statki lub dołączamy do 
tych którzy budują statki? I nie jakiekolwiek statki, ale zrozumieli totalność kosmosu? Teraz, 
jak będziemy inwestować w tak wiele statków lub czy będziemy inwestować w portale, tak, 
że te dziury portali, pozwolą nam osiągnąć więcej? (CK) Ponieważ, moje zrozumienie... 
(MK) ...czy musimy zrobić dla naszych rządów i naszych narodów, jako jeden Naród, to co 
nazywam uniwersalnymi lotniskami zamiast obecnych lotnisk. Wielu z was czekało aby 
stworzyć i zbudować te statki kosmiczne. Wiele z tych systemów jest już operacyjnych w 
kosmosie. Czy jesteśmy gotowi aby walczyć z reaktorami kosmicznymi i przejść przez ich 
zrozumienie, lub czy jesteśmy gotowi aby dołączyć do Uniwersalnej Społeczności, która już 
zbudowała systemy? Najprawdopodobniej pierwszy statek kosmiczny, który zbuduje 



człowiek, będzie podobny do pierwszego samolotu braci Wright. Lub skacząc z zamków na 
skrzydłach, które widzimy na niektórych prezentacjach. Kiedy porównasz do wiedzy o 
systemach podróżowania w rękach Uniwersalnej Społeczności. Kiedy śmieją się z nas 
"Ooooo to ziemianie, dopiero co doszli do zrozumienia, spójrzcie na nich..." Czy to było 
błędem, nie zabierając człowieka poprzez proces budowania statków lub czy była to 
poprawna decyzja? W dalszym ciągu możemy je wybudować. Ktokolwiek z was może w 
dalszym ciągu wybudować i cieszyć się balonami na powietrze, jak robi to wielu ludzi. Ale 
ilu z nas udaje się balonem z Nowego Jorku do Pekinu? Ilu z nas, ciągle chciało by się udać z 
Paryża do Frankfurtu na rowerze? Ponieważ, nie chcemy być lub nie mamy wiedzy o 
samochodach i szybkich pociągach i reszcie tego. Stworzenie nowych, 6ciu narodów, jest 
głownie dla zebrania ludzkości razem. Tak,że podejmą decyzję razem, świadomie w stosunku 
do tego co jest dobre dla ludzkości i co my jako jedna grupa zaakceptujemy. Mamy problem, 
z tym co tworzymy jako wojny i poprzez to tworzymy uchodźców i jak poradzić sobie z 
uchodźcami w krajach, w których my stworzyliśmy wojnę. Teraz, jak zaakceptujemy gości z 
innych planet i innych wymiarów Wszechświata, w naszych domach? Lub my staniemy się 
ich gośćmi. Myśleliśmy, że jesteśmy jedynymi którzy lubią zobaczyć co jest w tym zbiorniku. 
Inni tam, chcieliby zobaczyć jak wygląda człowiek i nie oddajesz swojej fizyczności, 
angażujesz się swoją Duszą. Oni decydują aby zobaczyć ciebie w danym warunku fizyczności 
w ich 'zbiorniku na ryby'. Ponieważ, nie mogą zobaczyć aminokwasu, jest za nisko, jest 
gdzieś tutaj, nie istnieje. Oni operują na tym końcu (pasma), Więc dla was abyście byli tam i 
byli częścią tego samego spektrum powinniście pojawić się z 14 nogami i może z bardzo 
małym mózgiem. Myślę, że gdy na to spojrzymy, to była dobra decyzja aby nie pozwolić 
człowiekowi zbudować kosmicznych statków. Ponieważ teraz, poprzez te portale czy 
człowiek potrzebuje podróżować swoimi statkami lub czy my możemy dojść do pozycji w 
której człowiek najpierw szanuje swoją Duszę i poprzez szanowanie swojej Duszy, nie 
stworzy systemów, aby używać statków kosmicznych jako statków bojowych. Jak 
powiedziałem, nie mogę popełnić zbrodni. Jak mówiliśmy, zabierzemy człowieka w kosmos 
aby był równy. Czy nie jest poprawne, że pokażemy wam udogodnienia podróżnicze z górnej 
półki i wtedy wy wybierzecie czy chcecie osiołka czy statek kosmiczny? Czy osiągniemy 
pozycję że będziemy przechadzać się po świadomości naszej Duszy a nie ruchu naszej 
fizyczności. Twoja Dusza decyduje, że chcę zobaczyć moją dziewczynę w Nowym Jorku ale 
siedzę we Frankfurcie. Muszę kupić bilet, wsiąść w samolot, podjąć decyzję, upewnić się że 
jest w domu, dotrę tam i ona tam jest. Teraz gdy kontroluję emocję że chcę być z moją 
dziewczyną, tworzę emocję, pozycję i już tam jestem. Jedno-sekundowa wycieczka, a nie 
wielogodzinny lot. To jest do czego sprowadzają się nauczania o tej technologii. Zawsze 
mówiłem, Dusza jest otwarta, możesz iść, możesz wsiąść na osiołka, możesz wskoczyć do 
samolotu lub Royce Roys'a lub do szybkiego pociągu. Teraz pokazujemy tobie Concorda, 
najpiękniejsze jumbo-jety. Ale wiesz, że masz opcję osiołka i możesz wejść do statku 
kosmicznego. Ale, wtedy to potrzebuje zaangażowania Duszy Ludzkości do Pokoju. Wtedy 
za następne kilka tygodni kiedy zbierzemy razem światowych naukowców, by zbudować 
nowe podróże kosmiczne, jeśli są szczęśliwi jechać na ośle, pokazaliśmy im statek kosmiczny 
teraz, kiedy rozumiecie działanie Duszy, zabierzemy was wraz z Duszą. Albo mam... Wiesz, 
ci bardzo bogaci ludzi co mają własne prywatne jacuzzi w domu, i wchodzą do niego jak król, 
mają własną łaźnię parową i idą tam, kiedy im się podoba i zrobiłem portal i gdziekolwiek się 
nie udam mogę do niej wskoczyć. Czy zrobimy nasz własny transport dla własnej Duszy? 
Witam w wiedzy Wszechświata. Jest o wiele lepsza, jest przejrzysta i dzięki chińskiemu 
wojsku jest przed tobą. Wybierzesz, kiedy zrozumiesz, że jesteś człowiekiem z planety Zeus, 
lub jesteś człowiekiem z innego Wszechświata. Teraz już wiesz to da ci to, ale z czasem dla 
ciebie były po prostu pola, teraz masz wiedzę, aby zrobić z niej Plazmę, wtedy może istnieć i 
potwierdzić swoje istnienie. Pan Topoli się zgadza. (pies) Dziwne, skąd on wie, z czym się 



zgadzać. Teraz rozumiesz, jak powiedziałem rok 2019 będzie inną grą. Właśnie dlatego 
rozpoczęliśmy nauczanie w ten sposób. Wiedza tam jest, pokazaliśmy, że można zrobić, co 
można zrobić, a następnie możemy pokazać, jak rządy mogą zostać dotknięte, narody mogą 
zostać dotknięte nią. I jak zmiany, jakie przynosi, zmuszają ludzkość do jednego wniosku. 
Moja praca nie kończy się na jednej rzeczy czy drugiej. Co chciałbym zrobić, przeczytam 
wam coś bardzo interesującego. I to stawia wszystko w jednym skrócie, i co jest na tym, w 
wiedzy, jeśli rozumieliście moje nauki do tej pory, każdy z was powinien być w stanie 
wykonać portal, te portale tam są. Zmienia to wiele rzeczy, jeśli to rozumiemy. Czyni to 
bardzo bardzo skomplikowanym dla wielu naszych światowych liderów. I to zmieni tak wiele 
dla nas wszystkich. To część pracy, że musimy upewnić się, że jako KF osiągniemy to. Jest to 
część przesłania do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. My, jako grupa kosmiczna, 
nie jesteśmy zaniepokojeni finansowym bojkotem i politycznymi kolorami, i embargiem dla 
innych narodów i indywidualnych przywódców, przez jeden lub inne narody w tej grupie. 
Ponieważ jesteśmy organizacją naukową, a naszym jedynym zmartwieniem jest zabranie 
człowieka w kosmos, aby był bezpieczny jako jedna rasa i rodzina. My, czyli KF i wszystkie 
narody w tej organizacji wspólnie działamy, jako jeden zespół, aby zmienić bieg kosmicznych 
podróży i ludzkości. Zastanawiam się, ile z tego będzie zrozumiałe, przez tych, dla których 
jest to napisane. Nasz problem od teraz, wraz z otwarciem tych portali z tymi warunkami, nie 
jest już ludzkiej rasy, ale przywódców, których wybraliśmy, jeśli są gotowi porzucić, władze 
jako głowy państw, aby służyć ludzkości, lub być przy władzy jak powiedziane prezydentów i 
królów. To prowadzi nas do jednego punktu. Czy KF Poszukiwacze Wiedzy, którzy naprawdę 
są Poszukiwaczami Wiedzy, staną się ambasadorami przywódców i ich narodów, aby pokazać 
im, jak powinno być? Teraz, to wraca do, ilu z nas chciałoby zrobić statek kosmiczny? 
Zrozumienie budowy portalu, i kubka z pomarańczą nie ma większej różnicy. Zależy tylko od 
inteligencji człowieka i jego uprzedzeń. Uprzedzenia w wiedzy, w kolorach, w rasie, w 
pozycji, jeśli to ma znaczenie dla nas, ten facet jest Chińczykiem i nie podoba mi się to, a on 
jest jak czarny dlatego, że jestem biały, to go nie lubię. Mój Boże zamknij się w swoim 
pokoju i nie ruszaj się, ponieważ kiedy te kosmiczne drzwi się otworzą, zobaczysz wszystkie 
kolory z Wszechświata chodzące po ulicach tej planety. Lub czy staniemy się krajem jak Iran, 
ich drzwi są otwarte dla gości? Nieważne kim oni są. To właśnie czeka na nas i widzieliśmy 
coś bardzo interesującego z Austriackiego centrum badawczego, oni kładą piłkę z kilkoma 
butelkami GANSu, i oni sprzedają system energetyczny. Teraz, jeśli posuniemy się w 
technologii jest taka samą zasadą, jakie istoty Boga będą widziane w nim? Byliście 
zadowoleni, ze smaku pomarańczy i gruszki Czy jesteśmy zadowoleni ze stworzeń o różnych 
kolorach, których nigdy nie widzieliśmy, i o różnych kształtach? Jeśli nie możemy mieć 
Pokoju na tej planecie, z powodu koloru i kształtu naszej skóry, jak zamierzamy to 
zaakceptować? Jakie prezydent Trump nałoży sankcje dla ludzi z Marsa? I czy może 
zbudować wokół niego mur, Marsjanie na to nie pozwolą. Czy zbudujemy mur, dla innego 
Wszechświata, którego nikt nie może przekroczyć, ponieważ są Meksykanami? Kiedy 
zrozumiesz tą technologię zrozumiesz, jak głupi są światowi liderzy kiedy mówimy o tym, 
czy to mur religijny, kolor skóry lub rasa. Wiele rzeczy musi się zmienić. Jedną z moich 
największych obaw było zawsze, jeśli wypuścimy technologię kosmiczną w sposób w jaki to 
zrobiliśmy na szczęście niewiele narodów zaakceptowało tylko te którym pomogliśmy, 
dzieląc na części Czy możesz sobie wyobrazić, bronie stworzyłby człowiek, by być lepszym? 
By nazywać się najpotężniejszym z ludzi, z najpotężniejszego narodu w jednym kraju jednym 
kawałku ziemi, który został zniszczony. Czy też miał szczęście, że nie dostał się tam tak 
szybko? Ten wykres, który widzimy, jest wykresem na tak wiele sposobów reprezentuje 
całość życia we Wszechświecie, jeśli rozumiesz. W twoim gotowaniu mieszasz odrobinę 
cukru i odrobinę octu, i otrzymujesz może odrobinę słodyczy i kwasowości. Jeśli dodasz 
odrobinę cukru i trochę czegoś innego, dostaniesz coś innego. Teraz zmień pola w tych 



kubkach a zobaczysz, co otrzymasz, i czy odważysz się to zjeść? Widzieliście, co mały wirus 
zrobił ze wszystkimi świniami. Czy chciałbyś być następną świnką? Jakieś pytania? (RC) 
Tak, dziękuję Panie Keshe, chciałbym zadać pytanie od Freden z livestream. Mówi, kiedy 
mogę kontrolować wszystko za pomocą pól... Przepraszam. (MK) Dojdzie do ciebie, ludzkość 
wkrótce zrozumie to zdanie, bardzo bardzo łatwo. Z kolorem Duszy Człowieka, pokaże 
prawdziwego człowieka i prawdziwe kolory człowieka. Gdy Dusza świeci na czerwono, jest 
oznaką miłości, i Dusze co są ciemniejsze, pochłaniają nieczytelne ... absorpcji i brania. Lub 
czy wszyscy pracujemy, aby zostać ??? tak często, jak możemy i przez cały czas. Więc 
przyszliśmy zobaczyć prawdziwe oddziaływanie pól w sile pola Duszy Człowieka, z jego 
otoczeniem bez maskarady fizyczności mózgu i ciała człowieka, które widzimy jako aura 
ciała człowieka? I wtedy czy zobaczymy prawdziwą intencję Duszy. Jeśli okaże kolor, kolor 
mojej Duszy, czy to pasuje, żeby mnie zjeść, czy pasuje mi, żeby się ze mną spotkał? 
Wykształciłem się wystarczająco, aby przeczytać właściwą stronę. Czy jestem następnym 
jedzeniem, czy jestem następnym Casanovą? To jest to, na czym życie będzie polegać, przez 
co wszyscy będziemy istnieć. To już nie jest kolor skóry, tego co widzisz. Jest odcieniem 
kolorów Plazmy Duszy Człowieka lub jakiejkolwiek istoty, i co ten kolor oznacza dla ciebie, 
ta interakcja pól tworzy, interakcja pól tworzy kolor miedzi wiesz, że miedź jest czymś 
dobrym, co możesz z tym zrobić, interakcja tych samych pól czyni cię czymś innym, co może 
być dokładnie tego samego koloru, ale siła wchłanianych pól jest inna. Zrozumienie koloru 
Duszy w tych wymiarach portali, będzie dużym problemem dla ludzkości. Lub czy wspólnie 
ustalamy, że nie budujemy ich, dopóki wszyscy nie dojrzejemy, a następnie na przestrzeni 
czasu zapomnimy o tym, jak to się stało, i przyjdzie kolejna grupa ludzi, którzy stworzyli 
piramidę dla określonego celu, a potem wszyscy o tym zapomnieliśmy, teraz jest tylko 
fizycznością, której mogą nie wiedzieć. To jest część zrozumienia nowej technologii. To jest 
część zrozumienia, jak wszystko, co zrobiliśmy do teraz w ciągu ostatnich 5 lat, było i jest 
kierowane w tym kierunku. Wciąż musimy płacić rachunki, wciąż musimy żyć, wciąć 
musimy jeść, ale Czy staniemy się wegetarianami jedzący większe rzeczy lub podłączymy się 
do uniwersalnej Energi, która nie jest potrzebna, i możemy przetrwać tysiące lat. Ponieważ 
nie mamy wiele do pozbycia się, nie bierzemy zbyt wiele od innych, których oni nie 
potrzebują, aby być ??? na nas Możemy to zmienić w 2019 i nie sądzę, żeby wielu z was się 
tego spodziewało, i nawet tego co powiem, spodziewamy się tego ma to przyjść w ciągu 
najbliższych kilku tygodni. Jak powiedziałem, jesteśmy tutaj, aby zmienić bieg ludzkości. Ale 
nie powtórzyć przeszłość. Dalsze napisy od 2h 24min. Cisza i problemy techniczne, dalsze 
napisy od 2h 24min. Po prostu przejrzę pytanie, "Kiedy mogę kontrolować wszystko za 
pomocą pól, takie rzeczy jak jedzenia, księżyc czy paliwo, wtedy moja etyka musi być na 
najwyższym poziomie. Czy jest to zagwarantowane i w jaki sposób?" Więc mówiłeś Panie 
Keshe o tym jak musimy się nauczyć, jak sobie radzić z tymi bytami i innymi wyższymi 
poziomami energii i tak dalej. Co z etyką, co gwarantuje to... że etyka będzie na najwyższym 
poziomie. Wspomniałeś już, że jednostka będzie w stanie zobaczyć kolor lub, w zasadzie 
wibracje drugiej indywidualności, więc byłoby to jednym ze sposobów mówienia tobie, po 
prostu od razu wiesz że byłoby coś, co by było zaoferowane, z czym nie masz połączenia, 
więc nie połączyłbyś się z tym bytem, powiedzmy. (MK) Co jest interesujące dla nas 
wszystkich to, my ustalamy nasze własne standardy. Nic nie jest napisane jak w książce lub w 
książce. Wraca to bardzo do tego, co za pierwszym razem pomyśleliśmy, że człowiek 
zrozumie w łatwy sposób, to jest bardzo proste. I została na to nałożona rama tego, co stało 
się z prorokami i wyznaniami, religiami. Jeśli wrócisz do historii Terastianów, wraca do 
bardzo prostej reguły. To jest "tyranii katerinik" co znaczy: "Mów dobrze, zachowuj się 
dobrze i myślę dobrze." Część 'Nik' oznacza kompletne, czyste, bez żadnego namiotu. Nie 
aby być zabarwiony jakimś kolorem i bez animozji. Myślę, że nauczanie człowieka było 
bardzo klarowne w przypadku pierwszych posłańców, kiedy zostali nauczeni i przedstawili 



wiadomość. i Terastianie dopełnili tego. Jak to się stało i ewoluowało poprzez różne to, co 
nazywamy bardziej opracowane, to jest to samo przesłanie tego, co jest dziś. Kiedy myślisz 
dobrze i czynisz dobrze i w gruncie rzeczy, żyjesz poprawnym życiem, czego potrzebujesz? 
Robię to poprzez działanie KF, ponieważ wiele osób widzi że robi to i tamto, ale na koniec 
dnia zrobione jest tak jak jest i nie pasuje to wielu ludziom. Zmienia to wiele rzeczy dla wielu 
osób, ale tak właśnie jest nie mogę tego zmienić. To jest coś, co sami musimy zrozumieć i nie 
ma sędziego i ławy przysięgłych, i na końcu musi przejść przez to samo. Jak myślimy że 
robimy i jak oceniamy to co robimy? Więc niestety nie ma żadnych sędziów ani sądów. Więc 
jak osądzasz samego siebie? Czy piszemy książkę Duszy i dyktujemy, jak Dusze mają 
postępować? (RC) Co z tym, co nazywamy sumieniem? Na przykład tak zwane poczucie 
winy, ale nie wina jako taka, ale nasze sumienie w sensie że znamy różnicę między dobrem a 
złem lub poprawnym i niepoprawnym działaniem i tak dalej. Czy wszystkie istoty rozumieją 
to? (MK) Zróbmy to w inny sposób co nazywacie świadomością? (RC) Cóż, ja po prostu 
dokonuję rozróżnienia między sumieniem a świadomością, która jest innym terminem samym 
w sobie. Ale sumienie jest jak, to uczucie lub to co sprawia że ciągle się sprawdzamy, w 
pewien sposób, jest to równowaga do chaosu, utrzymuje, wiemy, że nie jest właściwe ranienie 
innych w zasadzie, i gdybyśmy mieli skrzywdzić innych, to byłoby na naszym sumieniu, 
wiesz... (MK) Czy świadomość jest tym, co nasza Dusza wie, że jest słuszne a nasza 
fizyczność robi to w niewłaściwy sposób lub sprowadzamy naszą fizyczność pod wodzę, tego 
co mówi Dusza i nazywamy to świadomością? Ustawiamy obie równolegle ze sobą, tak, że 
jeśli jestem świadomy, że nie mogę ukraść czegoś cudzego, i moja Dusza żyje tymi zasadami, 
więc doprowadzam fizyczność do bycia zgodną z zachowaniem Duszy? Czy jest to 
zachowanie fizyczności w zgodzie z Duszą? Lub świadomość zachowania fizyczności, w linii 
z zachowaniem Duszy, ponieważ wszystkie Dusze mają tę samą zasadę? Widzisz, jest to 
bardzo interesujące, kiedy patrzysz, jeśli umieścisz pierścieniowe magnesy razem, i wszystkie 
muszą być w pozycji wzajemnego odbijania się od siebie, nigdy nie przyciągniesz żadnego z 
nich do siebie, ponieważ zawsze zachowują odpowiednią odległość od siebie, nie ma 
znaczenia jak bardzo jesteś silny, zbliżają się bardzo blisko ale nigdy się nie trzymają, chyba 
że zmienisz swoje pole. Wyjaśniałem to komuś to zachowanie fizyczności. Pchnij ręką i 
pociągnij stopą, jedno to grawitacja, a drugie to magnetyzm. Skąd wiemy, że to, co pchamy, 
jest w naszej świadomości, a to, co ciągniemy za pomocą naszej nogi, jest tej samej wielkości, 
że utrzymuje dystans, ale nadal jest poprawne. Teraz rozumiemy... o fizyczności człowieka i 
Duszy człowieka, i musimy jeszcze przedefiniować wiele naszych słów o naszych Emocjach. 
Świadomość i co to jest być świadomym naszego zachowania? Do czego mamy się 
porównywać, w sądzie mówią: Nie rób tego, tego i tego, jest książka dla Duszy który mówi 
to, lub nosimy ze sobą księgę Boga, która jest Duszą Kreatora, która żyje w naszej Duszy, i 
nie przerwanie porównujemy do niej naszą fizyczność, zachowanie Duszy Fizyczności, nie 
przerwanie porównujemy z nią. Czy potrzebujemy tej książki? Lub czy nosimy księgę Duszy 
Kreatora, po prostu staramy się dopasować do niej fizyczność. I jedno jest bardzo dziwne, gdy 
ktoś mówi: "jestem świadomy tego" oznacza to, że wiem, co robię. My wszyscy 
podejmujemy decyzje i żyjemy z naszymi decyzjami, ale kiedy podjęliśmy tą decyzję, czy 
było to słuszne, czy złe, czy też dotyczyło to naszej Duszy? Kiedy pozwolisz swojemu 
dziecku wyjść głodnym z domu, ten chłopiec potrzebuje zjeść w porze obiadowej, na kolację, 
i nie dałeś mu żadnych pieniędzy ani jedzenia, aby mógł wziąć do szkoły, jak myślisz co to 
dziecko zrobi? Będzie błagał przyjaciela, czy pożyczy od przyjaciela, lub po prostu ukradnie 
jedzenie, aby zaspokoić głód, by być. I jeśli ukradnie, kto jest odpowiedzialny? Ty, czy 
dziecko? Wtedy czego ty jesteś świadomy? Wydałeś lub zrobiłeś coś czego nie ma i to było 
konsekwencją tego. Widzisz to zachowanie u wielu 40-sto, 60-sięcio 70-letnich 
małżeństwach. Ponieważ jedno nie rozumie drugiego, lub jedno jest zajęty czymś innym i nie 
rozumie swojego partnera. Jeden staje się zbyt samolubny, zbyt skoncentrowany na sobie, 



zbyt zajęty tym, co chce dostać, to czego nie dostajesz, staje się dzieckiem które bawi się na 
zewnątrz, kradnie, a następnie rabuje. Rabuje z Duszy partnera, który już okradł poprzez nie-
dawanie. Tak samo jest z Duszą Człowieka. Jesteśmy w pełni świadomi, ale jak bardzo się 
dostosowujemy by karmić Duszę Fizyczności poprzez Duszę Człowieka, że Dusza 
Fizyczności nie pozwala warunkowi fizyczności by czynił źle? Wtedy kto pisze książkę, 
ponieważ masz punkt odniesienia, którym jest Dusza Człowieka? (RC) Panie Keshe, Jon z 
Arizony próbował z tobą porozmawiać, w tej przerwie, kiedy nie słyszałeś, być może, może 
mówić ponownie, i mamy też Arnolda, który ma podniesioną rękę od pewnego czasu. (JB) 
Witam Panie Keshe, tu Jon. (MK) Tak, panie Jon. Więc te portale, zakładam, że będą miały 
jakieś drzwi, aby istoty nie mogły po prostu się pokazać i ... (MK) Zatrzymam cię tu, 
odpowiem ci w bardzo bezpośredni sposób, ale zrozumiesz to od razu. Kiedy jesz banana i 
idzie do twojego żołądka, czy wtedy żołądek otwiera drzwi dla banana by wskoczył do limfy? 
Lub czy znajduje dopasowanie do swojej siły, aby przenieść swoją energię na drugą stronę, 
aby zamanifestować się jako energia banana, która tam jest. Dlaczego spodziewasz się drzwi? 
(JB) OK Rozumiem to. (MK) Rozumiesz? (JB) Pozwól mi zapytać jeszcze jedno pytanie... 
(MK) Pozwól mi dodać do tego, ponieważ jest to bardzo ważne co podniosłeś Jon, bardzo 
bardzo ważne. Kiedy masz pasażera Wszechświata, i ten portal lub cokolwiek innego i chcesz 
zaprosić go do swojego domu, do swojej Duszy, do swojego serca, to co robisz? Chwytasz go, 
lub stajesz się wystarczająco pokorny, że poprzez niego dostarczającego ci energię, 
przenosisz go do siebie? I w pokorze odnajdujesz partnerstwo i przyjaźń, a nie w arogancji. 
Wtedy rozumiesz, jakim człowiek musi się stać w wymiarze swojej Duszy i fizyczności, aby 
być nawet w stanie zachęcić, nawet zrobić pierwszy ruch, przenoszenia czegokolwiek z tych 
portali na stół gościa człowieka w jego domu. Wtedy zrozumiesz, jak możesz nie zrozumieć 
jak oddziaływać. Powiedziałeś, że chcesz otworzyć drzwi, drzwiami do interakcji i 
zapraszania jest pokora/skromność Duszy Człowieka. By być dawcą, a nie by brać. Ale nie 
być w punkcie tego co stało się mieszkańcom Ameryki Południowej, gdy zobaczyli pierwsze 
niebieskie oko, kolesia blond co stworzyli inni i przyszli i zabrali im wszystko, okradli ich. 
Czy potrzebujemy portalu? Myślę, że jeśli przejdziesz przez większości nauk od samego 
początku, wiele dotyczy tego, co zrobiliśmy, ale w prawdziwych wymiarach. Siedziałeś na 
zajęciach teoretycznych, teraz przechodzimy do praktycznych. Jeden z Poszukiwaczy Wiedzy 
i wielu Poszukiwaczy Wiedzy, teraz zaczęli czytać książkę nr 1, 2, 3 i mówią: "Teraz 
rozumiem." Za pierwszym razem było to tylko czymś, co czytali. Ale teraz kiedy czytają ją po 
raz drugi, po raz trzeci, większość nauczania, z którym mieli do czynienia, teraz widzą 
prawdziwą wiedzę, z którą się podzieliliśmy. Więc jeśli żadna energia nie przekracza płuca 
człowieka, dla stanu materii człowieka lub Energi materialnego stanu, by przekroczyć ścianki 
płuc do krwi człowieka lub do limfy człowieka. Więc teraz ten byt w płucu, jest pasażerem z 
zewnątrz, który chce wejść do środka. Czy otwierasz drzwi w płucach, lub otwierasz drzwi w 
jelitach? Lub stworzyłeś niższe pola, że gdy dajesz innym, zawsze jesteś skromny i pokorny 
że możesz otrzymywać? Wtedy dochodzimy do punktu, czy rak jest punktem arogancji 
człowieka, który chce wziąć wszystko, a nie dawać? I jest to zadanie dla lekarzy by to 
zrozumieć. Wraca do tego, co wyjaśnialiśmy kilka tygodni wcześniej, chcesz naładować 
baterię, wydrenuj ją, znajdź portal dla niej, który może zabrać większość energii z niej i 
tworzy się miejsce by otrzymywała. Wszystkie nauki są ze sobą powiązane i kiedy to 
zobaczysz, zrozumiesz to. W przeciwnym razie, kiedy zrobimy te portale, idziemy do Ikei, by 
kupić kilka drzwi i kilka okien, aby zbudować ramę dokoła niego. Kiedy zbudujemy te 
portale, nie będą zrobione w kształcie ścian, pojemnika. One są zrobione z pól Plazmy, więc 
nie masz ścian, tworzymy pola. To jest część tego, co zrobiliście Jon, ale nie zrozumieliście w 
pełni tego, co tak naprawdę zrobiliście. lub nie mogliście tego przyjąć/przyswoić. Jeśli 
cofniesz się, mogłem cię nauczyć o tych portalach dawno temu. W twoich badaniach, danych 
z nich, zaraz na początku, jeśli pamiętasz, wciąż czasami to widzę. Umieściłeś liczbę 



jednostek MagGrava, które są właściwie jednostkami Plazmy, i wszyscy szukali generatorów 
i pamiętasz, myślę, że Armen był tam, wszedłeś do środka i poczułeś się inaczej. Czy tutaj 
była brama, lub czy wkroczyłeś w nową strefę? Dlaczego czujesz się lepiej, kiedy jesteś w 
centrum? Czy otrzymujesz więcej lub czy dajesz więcej, że daje ci to satysfakcję? Już dawno 
temu w Arizonie wykonywała tę część pracy, dawno temu, ale nigdy nie rozumiałeś, byłeś 
zbyt gorliwy dla innych, i innych rzeczy, są nagrania, jeśli wrócisz do swoich filmów. 
Powiedziałem: "Mój Boże stworzyli to, ale tego nie widzą." Czy to jest miejsce Duszy 
Człowieka, aby mogła transmutować? A to jest wymiarem fizyczności człowieka, w sposób w 
jaki ustawiasz system. Nie wiesz, ile razy siedziałem i patrzyłem na prezentację i mówiłem: 
"Boże oni nie są gotowi do słuchania." Ale problemem jaki masz z twoimi systemami 
MagGrav, polega na ich konstrukcji. Masz ograniczenie miedzi, ale gdybyś miał dynamiczne 
piłki bez silników, tak jak zbudowano je w Austrii, teraz możesz zrozumieć, działanie 
Wszechświata, staje się ono bardzo jasne, czyż nie?! To dlatego tydzień temu, powiedziałem, 
że Austria i Arizona muszą zacząć rozmawiać ze sobą, aby zrozumieć, dokąd iść. Więc 
chciałeś statku kosmicznego próbowałeś przenieść Duszę, próbowałeś i nie rozumiałeś, 
wykonaliście wiele pracy, którą musicie połączyć, teraz dodać do nowego zrozumienia, 
ponieważ teraz te pola oddziałują, każde z osobna, są sferyczne, dynamiczne. Teraz 
zastanawiam się, co zrobiłeś kilka tygodni temu, gdy przeniosłeś swoją Duszę tu, co się 
stanie, kiedy przeniesiesz Duszę tutaj? I stworzysz warunek tego środowiska, które pozwala 
na ciało z 20 ramionami, jak u meduzy. Byłeś ograniczony do systemów dynamicznych z 
materiałem jaki umieściłeś, ale... jeśli przejdziesz do systemu pól i powtórzysz tą samą rzecz, 
ze zrozumieniem, że potrzebujesz całości wymiarów po obu stronach, wtedy Wszechświat 
jest twoją ostrygą. (JB) Jeszcze jedno pytanie, kiedy przechodzisz przez portal, czy to jest jak 
nowy wymiar Ziemi, wyższy wymiar płaszczyzny Ziemi, i czy możesz po prostu przejść 
przez portal i mieć elewowaną Duszę, czy jest to takie proste? (MK) Prostsze niż to. Wciąż 
szukasz fizyczności (prze)chodzenia. (JB) Po prostu będąc w pobliżu portalu? (MK) Jeśli 
stworzysz zgodność prawidłowej limfy wewnątrz niego i jesteś bananem na zewnątrz, to cię 
przyciągnie, i go nakarmisz. (JB) A po drugiej stronie portalu jest nadal ziemia, i nowa 
ziemia, inna ziemia? (MK) Tak, w wymiarach jakich będziesz, ponieważ stworzyłeś ten 
wymiar zgodnie z grawitacyjno-magnetycznym polem tej planety, - lub +. Gra technologii 
kosmicznej staje się fantastyczna, od tej pory. Jakieś inne pytanie. (RC) Być może 
posłuchamy Arnolda teraz i pozwolimy ci mówić Arnold. (MK) Czy mogę prosić o coś, 
zobaczycie, zobaczycie tuż przed tym zanim pójdę. Czy widzimy Armena w tle, czy jest na 
nogach? Czy poszedł już spać? (RC) Nie widzę tutaj Armena, w tej chwili. Nie sądzę (MK) 
Wyszedł. Jest późny czas dla niego. Wydaje mi się, że nie lubił pracować nad statkiem 
kosmicznym, teraz odkrywa, że może mieć statek kosmiczny, ale może też podróżować 
szybciej. (RC) Może leci teraz w swojej Duszy. (MK) Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że we 
właściwym biegu i we właściwym czasie, liczba członków KF zacznie definiować swoje 
zrozumienia, tych portali i ich działanie. I jedno nie powinno się wydarzyć, aby widzieć ich 
jako guru, obraz Boga czy cokolwiek. Po prostu są testowani w swojej własnej sile i to jest 
wszystko czym to jest. Nie potrzebujemy tych ludzi, którzy pokazują jakieś rzeczy i stają się 
Guru, i to jest poziom, który musimy zrozumieć, i żyć z nim i pracować z nim. (RC) Panie 
Keshe czy te portale, o których mówisz, byłyby... Osiągane są łatwiej w tym co nazywamy 
stan snu lub stanem marzeń, powiedzmy, przez ludzi, lub czy jest to, można to zrobić w 
dowolnym momencie w dowolnym miejscu, aby wysłać portalem... (MK) Zadam ci pytanie w 
inny sposób. Kiedy jesteś w kosmosie, daleko od tej planety, czy masz stany spania, dzienny i 
nocny? Czy też miałbyś tę samą fizyczność, która w tym czasie się doładowuje, lub 
doładowujesz twoją fizyczność przez cały czas, tak, że 24 godziny to za mało, jak mówimy. 
Wiesz, że w dawnych czasach, nie było wakacji, nie było żadnych świąt, i normalny człowiek 
na Ziemi pracował codziennie przez 365 dni i wszystko inne. Kiedy pytałeś się ich czy 



wezmą dzień wolnego, odpowiadali "ale po co? nie różni się niczym niż dzień poprzedni" i 
robią to dla dzieci w tej sprawie. To staje się cyklem dla nas, czy idziemy spać lub czy 
żylibyśmy bezustannie poprzez siłę naszej Duszy, która ma interakcję z fizycznością 
momentu manifestacji? Lub czy zawsze chcesz mieć fizyczne ciało człowieka, kiedy 
podróżujesz w kosmosie i musisz serwować wszystkie tkanki mięśniowe i wszystko inne, gdy 
możesz to zmienić, aby zejść do czegoś, co ma mniej mięśni wszystkiego, i gdy dostajesz się 
do miejsca przeznaczenia możesz potrzebować połowy energii i nie musisz kraść tak wiele po 
drodze, aż tam się dostaniesz. Czy jest jakiś sens, aby pójść spać, aby przejść do wymiaru 
Duszy Człowieka, albo człowiek musi zawsze żyć wewnątrz swojej Duszy? Dylemat staje się 
coraz większy, czyż nie? My musimy znaleźć odpowiedzi, zrobimy to sami, nie ma sędziów, 
nie ma ław przysięgłych, nie ma proroków i żadnej świadomości to musi być jedna ??? Jak 
powiedziałem, kiedy położę głowę to śpię, bo wiem, że nie mam nic wspólnego z wymiarem 
fizyczności, i fizyczna część musi to zrobić, aby się naprawić, tak, że gdy jej potrzebuję po 
obudzeniu to jest gotowa do wykonania tej pracy, i ostatnio robi to tak szybko, że nie 
potrzebuję nawet snu, po prostu kilka minut i tyle. Otrzymanie telefonu. Ale czy Dusza 
Człowieka czuję się zmęczona, wykończona "nie mogę dalej, muszę odpocząć"? Popatrz 
tylko na Słońce, czy widziałeś, żeby Słońce odpoczywało? (RC) Dobra uwaga, widzę, że 
Snep Chen miał otwarty mikrofon, od jakiegoś czasu. Przerwa w tłumaczeniu do 2:55:29h. 
(A) Czy pamiętasz reaktor, który zbudowałeś? Z nano powłokami i wstawiłeś jeden gans do 
środka. Czy możesz zapytać kogoś, aby to zrobił, musisz położyć warstwy gansu ale myślę, 
że pomiędzy warstwami gansów będzie warstwa przejściowa istoty GaNSu na górze, jak u 
żółwia idzie do okoła i idzie do [nieczytelne]. i myślę, że gdy energia pojawi się w GaNSie, 
ten stan materialny wytwarza się w warstwach GaNSu i warstwach nano możesz tego użyć w 
reaktorze. W zeszłym miesiącu mówiłeś o tym. Może możesz zapytać jak one wyglądały, z 
pomocą by stworzyli wiedzę o tym jak ekstrahować materię z Wszechświata bo kiedy 
zrozumiemy, że możemy to robić tak jak mówisz i rozumiem, że aminokwasy są w ..... 
Wytworzyłem lepsze świecenie w moim strychu, w zimie, tylko poprzez światło.......... 
Aminokwasy, tak, myślałem o wibracjach liści i ryb w lecie i aminokwas był i również, 
również niewielkie rośliny znowu w zimie. Jeśli rozumiemy jak coś jest skonstruowane, 
możemy z tym zrobić wiele rzeczy, także naprawiać. To, co się dzieje w twoich 
eksperymentach dotyczących istoty gansów, również zachodzi w warstwach... Jeśli 
wykreujemy intencję wytworzenia aluminium lub wykreujemy intencję czegokolwiek 
zechcesz, wszystko jedno i jeśli rozumiemy jak inicjować oddech, bo powietrze jest 
pierwszym elementem następnie znowu będzie wydychać tak jak Ziemia również wydycha. 
Na innych planetach gdy podczas pozycjonowania co nastąpiło na początku z reaktorami (we 
Włoszech), i następnie, karmiły się i karmiły, wymieniały, i gęstości się zmienia i mamy inną 
materię. (MK) Widzieliśmy to na testach w Chinach w reaktorach kosmicznych, transfer 
energii i materii, wszystkiego co umieściliśmy jako GaNS, na zewnątrz. Ale dam Ci bardzo 
ciekawą rzecz do przemyślenia. Jeśli teraz kiedy rozumiemy znaczenie portali, jeśli rozumiesz 
w jaki sposób możemy zapraszać i być zapraszani i jak.... "niestety ten koleś, z tej... 
skądkolwiek przybył, zapraszasz go do stołu, nie ma żołądka i ryba z frytkami nie jest dla 
niego dobra. Jak mogę zdobyć energię, którą potrzebuje, żeby mógł podtrzymać swoje życie? 
Zaprosiłem go, może skorzystać z każdej energii jaką zechce, co zechce, ale chcę mu dać 
smak mojej energii, to co wykreowałem. Jeśli jesteś ze środkowego wschodu, to możesz 
zrobić mu kebab jeśli jesteś z Iranu możesz zrobić sardynki, jeśli jesteś Irlandczykiem to 
może dasz mu Guiness'a? Ale nie ma systemu trawiennego, do absorpcji tego. Jak go 
karmimy, albo czy możemy dać z własnej Duszy do jego Duszy, aby mógł wziąć cokolwiek 
chce. I dochodzimy do bardzo etycznego pytania, bardzo etycznego pytania i człowiek 
odpowie na nie w bardzo krótkim czasie Ja znam odpowiedź, bo przechodziliśmy przez to i 
widzieliśmy to. Kiedy matka rodzi dziecko i jesteś w przestrzeni kosmicznej i matka musi 



karmić dziecko piersią. Czy matka karmi Duszę dziecka aby rosło? Lub czy zmienia wymiar 
Duszy poprzez fizyczność mleka tak, że dziecko może z niego pić? Jak myślisz człowiek 
będzie karmić dziecko w przestrzeni kosmicznej gdzie nie ma krowy i mleka i fizycznej 
materii, którą można się żywić? Wtedy zrozumiesz jak się zachowasz w stosunku do gości i 
jak będziesz goszczony gdy przybędziesz. I wtedy zrozumiesz, czy musimy zabijać, żeby się 
wyżywić? To nie jest pytanie etyczne, to jest coś co napotka każdego człowieka w kosmosie. 
Gdy wychodzisz z żoną lub dziewczyną i masz w planie stworzyć coś własnego żeby 
potwierdzić swoją siłę i że istniejesz i jesteś Bogiem i możesz kreować, jak będziesz karmić 
to dziecko? To spadnie na człowieka w bardzo krótkim czasie Kosmos przychodzi z wieloma 
dylematami, chyba że decydujesz się na podróż co ja nazywam, w sposób amerykański. 
Ubierasz garnitur, zabierasz prowiant, plecak i jak tylko jest to pakunek jedzenia i możesz 
włożyć do mikrofalówki i tak zrobisz. Jak możemy karmić nasze potomstwo, nasze dzieci w 
przestrzeni kosmicznej? Wtedy dochodzimy do tego czy ojciec będzie karmić tak samo jak 
matka? Czy potrzebujemy piersi matki aby nakarmić dziecko i oboje mogą służyć swoją 
Duszą, aby nakarmić Duszę. Wtedy czy istnieje seksualność? Lub czy jest prawdą to co 
napisane jest w Torze, że Adam stworzył Ewę z żebra własnego ciała Czy zostało to 
przekazane poprzez podróż po Wszechświecie że jeden może stworzyć kolejny i Ewa jako 
partner, czy była stworzona przez Duszę Człowieka żeby potwierdzić i mieć możliwość 
transferu energii aby móc potwierdzić swoją własną egzystencję? Wiele zagadek jest 
rozwiązywanych tymi pytaniami i w tym momencie, w zrozumieniu więcej o prawdziwej 
wiedzy Wszechświata. (A) Panie Keshe, mam pytanie dotyczące żebra Adama, myślę, że jeśli 
mamy jego promień, myślę, że jest on jak elektron i proton, jeśli wyjmę moje żebro i może 
jest jednym z 1000 [nieczytelne] 24 godziny i nie znam dokładnie..... Może musimy podjąć 
ryzyko i zobaczyć czy jest taka sama proporcja, bo ja widzę Adama jako elektron i proton 
....jako jego żebro. (MK) Gdy spotkam Adama, zapytam się go. (MK) Widzisz, to, czego 
potrzebujemy na każdym poziomie jak mówiłem, nawet przy kreacji sześciu członków Rady 
Ziemi i nowej, jak to określamy, Grupy Kosmosu. Jest to, że potrzebujemy całości do 
potwierdzenia istnienia indywidualności. I w tej indywidualności ciągle potrzebujemy 
integralności i kolektywnej świadomości pełnego wymiaru pól Wszechświata, tak, że 
możemy wykreować te niższe, albo słabsze lub bardziej pokorne pozycje i dzięki ich 
istnieniu, możemy je odczuwać i potwierdzać naszą egzystencję. Jak mówiłem, powodem 
istnienia systemu planetarnego jest potwierdzenie istnienia Słońca. W przeciwnym wypadku 
nie mogłoby istnieć. Jeśli pole i rozmiar pól systemu słonecznego jest w punkcie, w którym 
może stworzyć najmniejszy byt, w najodleglejszym miejscu od najmocniejszego w środku do 
najmniejszego na obrzeżach - najsłabszego, to może stworzyć wymiar ruchu pól aby 
potwierdzić swoje istnienie, w tym wymiarze. Nic innego. To tak jak z rozmiarem ciała 
człowieka . Chudy, gruby lub duży. Chodzi o rozmiar, na który to środowisko pozwoli aby 
był. Już prawie 3 godziny. Dziękuję. Nie ma za co. Jak już rozumiesz teraz, wiele rzeczy w 
2019 wraca z powrotem do nas, i to tak jak my tego chcemy, w odniesieniu. My ciągle 
budujemy fabryki, ciągle zajmujemy się badaniami i ciągle robimy wszystko inne, ale w 
mniejszym lub większym stopniu, cały rozwój ludzkości w przeciągu ostatniego miliona lat, 
aż do miejsca gdzie jest teraz i od tej pory, jako, że urodziliśmy się z przeznaczeniem śmierci, 
rodzaj ludzki został stworzony z przeznaczeniem zjednoczenia się ze Społecznością 
Uniwersalną, dla nowych narodzin. I nasz czas jest teraz i to jak zadecydujemy z tym 
współdziałać, zależy tylko od nas. Możemy krzyczeć i piszczeć lub możemy przyjemnie 
spędzać czas. Ale czy krzyki i piski będą z radości, czy ze strachu?! Czy jeszcze są pytania? 
(RC) Jest jedno pytanie na livestream, dotyczące plazmy: "W konstytucji niebieskiej planety 
Ziemi, możemy przeczytać o wolności od systemu monetarnego i teraz mamy rok 2019, kiedy 
to się stanie? (MK) Wy zadecydujecie, czyż nie? Czy można mieć jabłko bez płacenia za nie? 
Czy spotkałeś kogoś na ulicy, kto zgodził się na pocałunek za jabłko? Albo czy możesz kupić 



koszulę aby mieć ją na plecach gdy będzie w zimie zimno? I możesz powiedzieć dziękuję 
bardzo i wyjść ze sklepu? Albo inaczej mówiąc, czy pracowałbyś cały dzień i piekł chleb i 
wynosił na zewnątrz i robił tak codziennie i mąka będzie brała się z dachu, a ogrzewanie ze 
ścian i możesz wyżywić całą ludzkość? Czego spodziewasz się po monetaryzmie, jeśli sam 
spodziewasz się dla siebie czegoś większego niż to, co zrobiłeś? I to jest to co my 
wykreowaliśmy, ale czy potrzebujemy wchodzić w ten wymiar fizyczności, że potrzebujemy 
systemu monetarnego? Wielu z was nie potrzebuje jeśli rozumiesz pracę Fundacji lub 
działanie nauczania, ale wtedy, jeśli możesz wziąć pola Wszechświata by się pożywić i na 
pewną odległość wytworzyć pole, że żadne zimno lub ciepło może się przedostać, masz 
ciepło i jesteś lekko przyciemniony, żeby nikt nie widział czy jesteś mężczyzną czy kobietą i 
to jedyna rzecz o którą się martwimy? Następnie, jeśli chcesz wodę to możesz ją stworzyć, 
jeśli potrzebujesz pożywienia to się pojawia, bo absorbujesz energię, następnie czy jesteś 
szczęśliwy że masz takie życie? Jeśli możesz użyć swojej Duszy i zrozumienia 
pozycjonowania, aby dostać się do Londynu z Nowego Yorku w 5 sekund, dlaczego wiec, 
używasz systemu monetarnego, jedziesz na lotnisko, płacisz za taksę i samolot i pilota i 
paliwo żeby wylądować i całą resztę tego? To co jest dobre, jest dobre dla [nieczytelne], 
dlatego mówią w jęz. angielskim, to co jest dobre dla mężczyzny, jest również dobre dla 
kobiety. Więc jeśli chcemy pozbyć się systemu monetarnego, czy jesteś przygotowany 
pracować za darmo? Czy jesteś gotowy, żeby po prostu robić rzeczy i dawać daję i nie chcę 
nic .... jak system barterowy, w dawnych czasach. Ale czy wszyscy mają kurczaka kiedy chcą 
kurczaka? Czy wszyscy mają jajko kiedy zechcą jajko? Kiedy mówisz o tych rzeczach 
pomyśl trochę głębiej o tym systemie monetarnym, bo bez systemu monetarnego pokaż mi 
twój dom, pokaż mi jak zamierzasz go ogrzewać, pokaż mi skąd masz pieniądze na niego, czy 
przyjdą do ciebie, czy musisz na nie pracować i jak cenisz siebie monetarnie, żeby otrzymać 
to, co masz? Lub czy nauczyłeś się całego procesu Wszechświata gdzie nie ma monetaryzmy, 
bierzesz tylko ze sobą to, co jest twoje, czyli swoją Duszę i porzucasz to z czym reagujesz. 
Widzisz, jedna z rzeczy z inteligencją ludzką i ewolucją nauki, niekoniecznie nauki, ale 
ewolucji człowieka, do tego, czym stał się teraz. Jeden był chciwy, ale inny ustawił się w 
lepszej pozycji w społeczeństwie, więc wytworzyłeś coś czego ten drugi potrzebuje, więc nie 
mógł cię ignorować, więc to był tylko jeden dla ciebie, jeden nowy but o tym kształcie, ale 
pokazałeś go i inni chcieli mieć podobne jak twoje i sprzedałeś sto. Dlaczego zrobiłeś sto 
butów, czy dostałeś za nie zapłatę? Lub czy zrobiłeś to, żeby móc zdobyć to co chcesz, tak że 
masz więcej od nich, żeby pokazać co masz. Wraca to do funkcjonowania, jak mawiam, 
budowli romańskich, szczególnie rosyjskich budowli i wszędzie gdzie byli Rosjanie, 
obserwujesz duże, duże, "odciski ich stóp". Oni budowali te ogromne, ogromne budowle, 
około 1 metr, 2 metry grube mury i wszystko inne, bo ludzie bali się wielkich rzeczy, bo one 
niosą autorytet. Ale jaka jest jego pozycja? Chcesz być w pozycji władzy dlatego, sprzedałeś 
tak wiele butów i wybudowałeś ten budynek by pokazać, że udało ci się pomóc innym... 
nieczytelne. Gdy pytasz o sprawy monetarne, kiedy się tego pozbędziemy, powiedz mi kiedy 
był ostatni raz gdy dałeś cokolwiek ze swojej pracy, za darmo wszystkim ludziom na ulicy? I 
zobaczymy kto ustanowił system monetarny, czy to my, jak długo to nie jesteśmy my, to 
możemy to narzekać, że jest niedobry, lub czy jest dobry gdy nam pasuje? We wszechświecie 
monetaryzm nigdy nie istniał, nie istnieje bo ludzie biorą tak jak chcą i w sposób jaki chcą. 
Jest dane za darmo, to czego chcesz i jest tam dla ciebie byś to wziął. A więc jeśli tam tego 
nie ma to wraca to do tego jak mówią w jaki sposób rozpoczął się najstarszy biznes na 
świecie? Z potrzeby i zapotrzebowania, z natury człowieka. Nikt nie nałożył na to wartości. 
Chcesz jeść, chcesz chleba musisz za to zapłacić inaczej głodujesz. Karmienie człowieka, 
ogrzanie człowieka, zagwarantowanie bezpieczeństwa życia człowieka uczyniło człowieka 
niewolnikiem tej planety. Więc powiedz mi kiedy monetaryzm się skończy? Wtedy gdy ty 
zdecydujesz? Lub gdy zmienisz wymiar Duszy Człowieka? Chcę się pozbyć tego 



monetaryzmu, robienia i płacenia i życzę by każdy pracował w imię Fundacji tak jak ja 24h, 
biorąc tylko tyle ile potrzebuję i gdy potrzebuję i wciąż mi mówią wszystko inne co do tego. 
Musiałem być głupcem lub czy pochodzę z innej planety? Myślę, że jestem z innej planety. 
(RC) To właśnie miałem powiedzieć, że mam nadzieję, że powie pan tak. (MK) Wiesz wiesz, 
gdy zostałem otruty przez Johna w Sansano, lekarze zadecydowali by dowiedzieć się co, 
czym zostałem otruty. Pobrali paznokcie i włosy i zostały wysłane do specjalnego 
niemieckiego laboratorium. I wróciły bardzo dziwne wyniki i dr Eliya Kostova powiedziała, 
"Nie jesteś z tej planety. pokazujesz materiały które tu nie istnieją ale wiemy gdzie są, na 
jakich planetach istnieją." Te badania krwi i włosów są wciąż w rękach władz, ale może 
przybyłem z innej planety. (RC) Może to dobry czas na ostatnie pytanie choć wiem że pewnie 
jest pan już zmęczony. Warsztat trwa już długo. Mamy Biankę, na youtube, która jest 
zaniepokojona tą ideą o świadomości i mówi: "wyobraź sobie złego miliardera 
wykorzystującego tą technologię lub wiedzę do zniewolenia ludzkości, bo Fundacja ma 
zawszę potrzebę wsparcia (finansowego), pomyślmy o osobie która ma nieograniczony 
kapitał by to zrobić. W jaki sposób możliwe jest by zabezpieczyć, żeby nikt z 
nieograniczonymi zasobami i bez Duszy, diabeł sam w sobie, by nie zgasił Fundacji lub ją 
zniewolił ? (MK) Próbowali tego, Król bardzo się starał. (RC) Racja. (MK) Już to mieliśmy, 
he he he. (RC) I później w tym miesiącu może znajdziemy jakieś dalsze tego efekty, jak to 
rozumiem. (MK) Powiedzmy to w ten sposób, jedynym sposobem by zniewolić Duszę, jest 
by dawać jej, tak jak tego potrzebuje i to ona decyduje czy che być z tobą, czy nie. Im 
bardziej ciągniesz, im większą siłę grawitacji zaciągasz, tym silniejsze magnetyczne będzie 
wchodziło jako przeciwwaga. Spróbuj przybliżyć dwa magnesy gdzie silniejszy stara się 
ściągnąć słabszego. Zobaczysz że w ostatnim momencie się zlepiają, one nie, one odsuwają 
się od siebie. I jedynym czasem gdy to robimy, jest gdy witamy. Bogaci ludzie mogą 
zniewolić bogactwo (dobra) człowieka, ale nie jego duszę. Ci którzy więżą Duszę Człowieka, 
zazwyczaj, zazwyczaj przychodzą pod rożnymi imionami (religia). Lecz prędzej czy później 
się kończy, dlatego nie mamy religii Keshe i reszty tego, bo jest to strach istnienia. (RC) Ci 
ludzie boją się tego pomysłu katastroficznej porażki w przyszłości, z tą technologią 
wpadającej w niewłaściwe ręce, więc..... Czy możliwe jest by ktoś miał długie ręce i 
doprowadził technologię plazmową do.... (MK) Myślę, że jedynym kto trzyma ręce na tym 
wszystkim, jest Kreator i są tutaj ci którzy jeszcze tego nie nadużyli. Wiecie, każda dyktatura 
ma swój cykl i swoje życie.... Widzieliśmy to z Saddamem Husseinem, Hitlerem, 
prezydentami, królami światowymi przywódcami i rządzącymi. W pismach Bahalla napisane 
jest, "że przyjdzie czas gdzie nikt nie będzie chciał wziąć korony i królowania." Nie chodzi o 
odpowiedzialność, chodzi o to, że służenie wszystkim tak pokornie każdemu, staje się tak 
męczące. Nie mam wystarczająco by dać by służyć w odpowiedni sposób, więc nie mogę być 
liderem. To nie jest potrzebna obawa, ponieważ jeśli tak by było, to są ludzie z większym 
zrozumieniem, lub stworzenia z większym zrozumieniem w całym wszechświecie, że 
zniewoliliby ludzkość miliony lat temu. Oni pomagają ludzkości, aby mogli otrzymać ich 
miłość. Ale to nie jest obawa, to nie jest obawa, to wciąż zrozumienie dojrzałości czasu. Ta 
planeta jest za duża i za mała dla kogokolwiek by został zniewolony bo czy chcesz by mrówki 
maszerowały twoją drogą czy psy? 7 miliardów to nic gdybyś znał populację Wszechświata, 
to nawet nie jest okruszek. I nikt nie jest zainteresowany władaniem Wszechświatem, nie 
mówiąc nawet o małej planecie Człowieka. Jak ktoś powiedział, to pierwotny stan, dlatego są 
zainteresowani. Jeśli rozumiesz transmutację pierwiastków, Wszechświat jest głównym 
miejscem do bycia, bo są w nim wszystkie pola i energie i możesz zbudować cokolwiek 
chcesz. Jak wiele zamków i pokoi? I na ile kawałków, jak bardzo możesz poróżnić Dusze o 
100 euro? To nie jest obawa. (RC) Myślałem wcześniej, gdy rysował pan rysunek statku za 
statkiem za tym drugim... że już znajduje się w próżni przestrzeni, jeśli tworzysz materiały 
prawdopodobnie jest to idealny warunek. Musimy wydać miliony dolarów na Ziemi by 



wytworzyć próżnię przestrzeni kosmicznej by stworzyć te same materiały. Więc jest tam pod 
ręką, po prostu wysiądź ze statku i masz idealne warunki do tego co chcesz stworzyć.... (MK) 
My... gdy kiedyś robiliśmy badania dla... gdy widzimy laboratorium w irańskim reaktorze w 
tym budynku mieliśmy system próżniowy stworzony przez Ukraińców, w czasach 
komunizmu należący do Rosyjskiej Agencji kosmicznej. I za pomocą niego mogliśmy 
wytworzyć lepszą, czystszą lub mniej materialną, niż próżnia w przestrzeni kosmicznej. 
Mogliśmy dojść, czasem do -14, -15. a Wszechświat jest około 11, 12. I w tej pozycji, im 
głębiej szliśmy, ciągle czekałem na zapadnięcie się stanu materii reaktorów, ale jakoś 
reaktory zawsze trzymały swoje pozycję, trzymały się i mogliśmy osiągnąć znacznie szybsze 
uniesienie i redukcje wszelkiego rodzaju. Więc mogliśmy odpalić za pomocą jednego 
systemu... Gdy popatrzysz na ten irański reaktor plazmowy, pracuje wydajniej gdy jest 
(czegoś) mniej i jest to bardziej zunifikowane w polach. Patrzyłem, czytałem artykuł że 
rosyjscy naukowcy osiągnęli nowe poziomy plazmy, w 100 tys stopni temperatury, a irańscy 
naukowcy, całkiem niedawno, ostatnio ogłosili że osiągnęli to wiele razy i dochodzą do setek 
tysięcy, setki tysięcy stopni Celsiusza lub czegokolwiek i pomyślałem, "co za głupia rzecz". 
To nie istnieje we Wszechświecie, centra planet są najzimniejszymi miejscami w jakich 
możesz być, a nie najgorętszymi. Interakcja pól, oddziałując ze stanem materii tworzy 
redukcję w polach, że powodują nagrzewanie się magmy lub nagrzewania się powierzchni w 
odniesieniu do siły pól stanu materii w tym punkcie. Wiec do czego tego potrzebujemy i czy 
istnieje punkt dla tego co myślimy lub co nas nauczono, że istniejemy? To bardzo, bardzo 
proste pytanie do udzielenia odpowiedzi jeśli rozumiesz działanie funkcjonowania 
Wszechświata. (RC) Może mogę wstawić ostatnią rzecz od Krazmira, który wspomina na 
YouTube odnośnie tego. "Czy to oznacza..." zadał pytanie zanim pan o tym powiedział: "Czy 
to oznacza, że jeśli staniemy się najsłabszymi i jako, że nasza Dusza posiada całe spektrum, 
czy będziemy karmieni przez kreatora? Jeśli przyjmiemy zasadę którą omówił pan na 
przykładzie Układu Słonecznego, czy to oznacza, że jeśli nasza Dusza stanie się 
wystarczająco pokorna by stać się najsłabszą i jako, że nasza Dusza posiada pełne spektrum... 
( MK) Zatrzymaj się, stop. To nie chodzi o to by być pokornym by stać się najsłabszym to jest 
bycie pokornym by być najbardziej hojnym by dawać, że nie chce trzymać się tych słabszych 
(pól), to wielka różnica. Im bardziej obierasz banana tym więcej docierasz do większości 
jego. Więc skromność/pokora nie przychodzi kiedy stajesz się słabszym, pokora przychodzi 
kiedy, że gdy daję to czego nie potrzebuję, ale inni potrzebują więcej tego. To jest bardzo 
dużo różnica pomiędzy pokorą, w sposób dawania z największych tych najniższych 
poziomów, jeśli na to spojrzysz, że otrzymujesz więcej silniejszych, ale otrzymujesz w 
najwyższej sile aby móc dawać słabsze, więc to nie jest tak, że jesteś bardzo słaby, lub nic nie 
posiadasz, ale pochodzi z dawania. I kiedy dajesz, nie bierzesz z korzeni, musisz najpierw 
ściągnąć kurtkę zanim możesz się dostać do bluzy, potem dostajesz się do koszuli i do 
czegokolwiek pod spodem. Nie możemy wyciągnąć tego pod spodem, chyba że odrzucisz 
wszystko co na wierzchu. Tak samo jest z Duszą Człowieka. Poprzez dawanie kosztownych 
kurtek i płaszczy człowiekowi któremu jest zimno i nie ma nic na sobie, to pokazuje 
skromność/pokorę. Nie, oddawanie swojego futra, bo jeśli będziesz je nosił na zewnątrz to 
będą w ciebie rzucać różowym kolorem lub obleją kwasem. To jest bardzo interesujące, jeśli 
to przynosisz, myślę, że część z was którzy są w moim wieku, mniej więcej w moim wieku, 
pamięta w 1980-tych, w 90-tych była kampania przeciwko futrom. I ludzie którzy mieli 
płaszcze, za 10-tki, 100-tki tysięcy dolarów, kupione lub cokolwiek, wyrzucali je. I każdy 
mówił "Ohh wiecie ci bogacze oddają swoje futra." Oni ich nie oddawali ponieważ byli 
przeciwko, ale dlatego, że wszyscy byli przestraszeni, że będą na nich wylewać farbę i kwas 
w miejscach publicznych, że jesteś przeciwko zwierzętom i cokolwiek innego. Więc, czy 
oddawali kosztowne płaszcze, z powodu stawania się 'anty' lub ze strachu przed byciem 
uderzonym, pomalowanym i oblanym kwasem?! Myślę, że raczej to drugie. I dziwną rzeczą 



jest to, że jeśli mógłbyś wziąć te wszystkie drogie płaszcze i futra i umyć je, wyczyścić i 
zawiesić je na wieszaku, zbierasz je za darmo, ponieważ dosłownie leżą na ulicy i zbierają się 
ich całe stosy to pojawia się wszędzie. W Rosji, nie możesz żyć bez porządnego płaszcza, to 
jest niemożliwe, zwłaszcza w tych czasach. Businessmani zarobili na tych porządnych 
płaszczach dużo pieniędzy, które pochodziły ze strachu, a nie ze szczodrości. (CK) Panie 
Keshe? (MK) Tak. (CK) Co poradziłbyś Poszukiwaczom Wiedzy jak się przygotować na 
portale i na to co ma nadjeść? I w jakim stopniu, możemy się przygotować aby być gotowi? 
(MK) To nie chodzi o przygotowanie, ale o zrozumienie 'separacji'. Ciągle jemy, ciągle 
udajemy się do restauracji, ciągle nosimy ubrania i ciągle prowadzimy samochód. Nie 
wyrzucamy naszego jedzenia i samochodu. Co wtedy pocznę? To jest przygotowanie się 
Duszy Człowieka by zrozumieć, wymiar fizyczności egzystencji, a nie fizyczności ciała 
człowieka. I to jest bardzo, bardzo, bardzo duży, duży znak zapytania, dla samego człowieka. 
A nie dla tych którzy kontrolują człowieka. Częścią mojej separacji/oderwania od fizyczności 
jest gdybym był do niej przywiązany, biegałbym za tymi problemami ostatnich miesięcy tego 
co nam się przytrafiło, by zrobić cokolwiek. Ale to jest cykl, przez który musimy przejść i 
musi być zaakceptowane, że to jest to co ma być i wtedy widzisz jakie Dusze z tego 
wychodzą, jaki jest tego cel. Jeśli Fundacja byłaby zorganizowana bez żadnych problemów 
bo ja robię to i to, poprzez nią mógłbym zrobić wiele innych rzeczy, mógłbym sprzedać swoją 
technologię za miliardy i zatrzymać jej twarz, że jest dobra. Nie! To jest proces którego 
wszyscy musimy się nauczyć i tego zrozumienia pracy Duszy I to jest tym co tam jest i w jaki 
sposób będzie tam i jak to będzie. Część z nas będzie cierpieć, część z nas przejdzie przez to, 
część z nas wyniesie z tego naukę, ale na koniec tego, jaka była tego przyczyna/cel? Zespół 
tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Koniec 
tłumaczenia 257 KSW. 
 


