
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy poprzez kfssiedupl@gmail.com 
Napisy od 11min 49sec do 1h 13min Fragment tłumaczenia - 256 KSW KF Tak, 
zapomniałem że po 256 sesjach muszę coś nacisnąć. (RC) Wiele przycisków trzeba wcisnąć, 
(MK) Tak, wiele guzików. Wciskam wiele przycisków po drugiej, to dlatego. (RC) Tak. 
(MK) Jak zwykle, dobry ranek dzień dobry dla Ciebie, kiedykolwiek i gdziekolwiek słuchasz 
tych programów Poszukiwaczy Wiedzy. Dzisiaj jest 27 Grudnia, i ci z was którzy podążają 
ścieżką Chrystusa, błogosławić jego imię, świętujemy jego narodziny i rozpoczynający się 
nowy rok gdzieś pomiędzy, wiele dat zostało zmienionych na przestrzeni czasu aby nie 
mieszać się z innymi religiami, ale w istocie, około tego czasu to jest kiedy wierzymy w 
Duszę Chrystusa, która była dostarczona na tą planetę. Na tak wiele sposobów, człowiek 
zawsze potrzebuje pretekstu by coś zrobić i to jest dobry pretekst by świętować. W ścieżce 
wiary, nie ma znaczenia gdzie się udamy i co będziemy robić, znajdziemy na końcu 
wszystkich wiar jedną rzecz, że człowiek do tej pory nigdy nie uzyskał pewności siebie, że 
jego wewnętrzna istota jest żródłem jego własnej, kreacji nowego wymiaru, i na tak wiele 
sposobów, jak omawialiśmy w nauczaniach ostaniach kilku tygodni, rozumiemy, że nawet 
fizyczność człowieka z wymiaru Wszechświata jest wymiarem istnienia samego 
Wszechświata. Struktura fizyczności ciała człowieka, mniej więcej jest to kolejna galaktyka. 
Dusza czyli Słońce w centrum, oraz reszt gwiazd i księżyców i pyłów, w tym procesie, są 
częścią tego Wszechświata. Jeśli na to spojrzysz, w układzie słonecznym mamy Ziemię i 
Słońce, Jowisza i galaktyki tych samych rzeczy, więc ciało człowieka jako galaktyka 
dostarczyło żebra, nerki, serce, wszystkie spozycjonowane w różnych pozycjach, w jego 
strukturze. Jak powiedzieliśmy, mikro jest jak makro i wszystko jest tym samym. Czego 
uczyliśmy w minionych latach, a szczególnie w tym roku, możemy podsumować, szliśmy w 
jednym kierunku, zmierzamy do w pewien sposób do zjednoczenia Duszy Człowieka, gdzie 
jesteśmy wszyscy razem zjednoczeni w jednej Duszy, i wspólnie tworzymy Duszę Kreatora, 
większą rzecz. I każdy z nas ma pozycje w tej strukturze życia we Wszechświecie. 
Pojawiamy się w różnym kształcie i formie, planety, ludzie, zwierzęta, oraz inne stworzenia 
we Wszechświecie, ale my we wszystkich jesteśmy częścią tego ciała. Jesteśmy energią w 
komórce serca, i wtedy gdy cykl życia tej komórki się kończy stajemy się kolejną częścią 
komórki wątroby, lub czegoś innego, lub przesuwamy się do kolejnego wymiaru na zewnątrz 
ciała człowieka, ale wciąż istniejemy, nic nigdy się nie kończy. Konserwacja teorii 
zunifikowanych pól, potwierdza istnienie życia Kreatora, a nie człowieka. I to jest ważny 
punkt dla nas do zrozumienia. W procesie mijającego roku, ostatnich 12 miesięcy, dużo się 
przesunęliśmy, jeśli na to spojrzysz, przesunęliśmy się w zrozumieniu i objawieniu prawdy o 
człowieku, o 1000 lat do przodu, w mijającym roku. Zrozumienie pozycji Duszy Człowieka, 
zrozumienie działania Duszy w wymiarze fizyczności. 2018 był zamknięciem dla wiedzy z 
przeszłości, dla przeszłości życia człowieka na tej planecie. A 2019, który nadchodzi do nas, 
został obiecany będzie rokiem chwały dla ludzkości. Wiele rzeczy się wydarzyło i uczyliśmy 
się z nich, i wiele rzeczy się wydarzy, co przyniesie nam naukę z tego, z czego się 
nauczyliśmy. Jest kilka rzeczy, które się wydarzyły w mijającym roku, a szczególnie jak my 
je widzimy, i jak je robimy, i jak te rzeczy robiliśmy. Teraz wiemy, że Dusza Człowieka jest 
częścią ciała człowieka, teraz wiemy, że Dusza Człowieka jest częścią Duszy Kreatora, teraz 
znamy totalność całego życia... ... dzieje się wiele rzeczy. Przepraszam przestałem mówić 
ponieważ w tle negocjujemy z chińskim rządem, odnośnie specjalnego ogłoszenia i właśnie 
dają nam czas i miejsce gdzie je chcą. Poproszę tylko o chwileczkę. Co się z nami stanie, co 
zrozumieliśmy i jaki to będzie na nas miało wpływ, i to będzie niesamowite, jak będziemy 
postępować do przodu będzie to bardziej, bardziej inne, niż to co mieliśmy do teraz. Na tak 
wiele sposobów, obiecaliśmy wam nawet, jak słyszeliśmy to na otwierającej taśmie (video na 
początku). Obiecaliśmy wam zjednoczenie człowieka z uniwersalną społecznością. Ta oferta 
była oficjalnie wystosowana 22-go grudnia 2018 do chińskiego rządu na zamknięciu 



spotkania i na wiele sposobów po raz pierwszy oferujemy narodom, otwarcie na 
kosmos/przestrzeń kosmiczną. Widzimy, że rząd chiński jest solidny, i możemy polegać na 
narodzie i na rządzie. W sobotę 22 grudnia, w Pekinie, oferta została złożona bezpośrednio do 
chińskiego rządu i na tak wiele sposobów, to pozwala nam na otworzenie nowego kanału. Ale 
by być równym, portal, który oferujemy będzie oferowany też trzem kolejnym narodom. Jak 
już wiesz, pracujemy z formacją gwiazdy, widzimy powód dla niej i rozumiemy powód dla 
niej. Kolejny kraj który otrzyma portal, co oznacza dostęp do Uniwersalnej Społeczności 
poprzez.... to rząd Irański. Negocjowaliśmy z Irańskim rządem i w tym procesie to się zacznie 
i już zostało zaczęte dawno temu. Trzeci kraj, który otrzymają portal, co oznacza dostęp do 
Uniwersalnej Społeczności, ale w tym samym czasie zbiorowo... jest to naród USA. To 
oznacza, że w programie kosmicznym Iran, Chiny i USA muszą pracować ramię w ramię. 
Przewidujemy i zaprosiliśmy by zobaczyli czwarty portal, naród rosyjski. Wiedza i głębia 
zrozumienia działania Wszechświata, jest cennym nabytkiem do tego zbioru. Sprowadziliśmy 
Duszę zrozumienia kosmosu, jak powiedzieliśmy, wolnego kosmosu, poprzez naród Brazylii. 
W Brazylii będzie kolejny portal w wymiarze technologii kosmosu, któremu będzie dana 
totalność wiedzy. Niektórzy z was zastanawiali się dlaczego idziemy przez edukację i 
uniwersytecką edukację, bardzo blisko, w zbiorowej pracy, w kraju Brazylii w mijającym 
roku, może teraz rozumiesz. Brazylia szeroko rozwijała program kosmiczny, w podłożu, w 
prywatnych, w publicznych, jak to nazywamy, inwestycjami za zamkniętymi drzwiami 
poprzez czas Niemców kiedy przenieśli się do południowej Ameryki. Technologia jest już 
rozwinięta w dobrym stopniu i w pewnym sensie unifikuje dwa obszary tej planety. Musimy 
zawsze doprowadzić naród do pozycji, który jest nadzieją i daje nadzieję tym obywatelom i z 
tego powodu, widzimy portal dla narodu Indii, i to zakańcza totalność naszej pracy. Pierwszy 
portal, który został obiecany Chinom, będzie miał groblę/atmę, o wielkości około 10 metrów. 
Jeśli wrócisz do moich nauczań mówiłem wiele razy o tym, teraz fizycznie dostarczymy 
system, który stworzy taki warunek. Co to oznacza, jeśli pamiętasz, powiedzieliśmy, 
stworzymy zbiornik na ryby który pozwala na warunek życia dla innych członków 
Uniwersalnej Społeczności by się w nim zamanifestowali. To nie jest taka prosta robota, ale 
technologia została opracowana przez Fundacje Keshe w częściach, że teraz może się stać 
kolektywną jednością. W nadchodzącym czasie, ten sam portal będzie w mieście Teheran. 
Ameryka wybrała własne, tak samo jak Rosja, i tak jak Brazylia. Ale w 2019, ustanowimy 
pierwszą linię komunikacji, poprzez nową technologię. Wielu z was widzi skrawki pracy a nie 
widzi totalności skrawków pracy. Ale widzimy, wiemy co rozwinęliśmy, wiemy gdzie 
siedzimy, i jak Fundacja Keshe staje się ziarnem, a nie totalnością tego. W związku z tym 
wezwaliśmy na spotkanie do tego Narodowy, ich Programów Kosmicznych w Pekinie. 
Przewidujemy spotkanie zgodnie z tym, co zostało ustalone, z Uniwersalną Społecznością, w 
zrozumieniu... gdzieś około 8-ego lub 9-ego marca tego roku. Umożliwi to wszystkim 
kosmicznym agencjom które wspierają chiński rząd w "jednym szlaku, jednej drodze" by 
spotkać się w Chinach. Co oznacza, że zaczynamy kolektywnie program kosmiczny "Jednego 
Narodu". Gdy rozmawiamy z wami, otrzymujemy potwierdzenie na różne sposoby, od 
chińskiego rządu. Oni wolą aby było to zrobione w maju-czerwcu, na międzynarodowej 
konferencji, która już jest organizowana przez inne programy "Jednego szlaku, jednej drogi". 
gdzie Fundacja Keshe będzie jednym z głównych przemawiających na tej międzynarodowej 
konferencji, ale wolelibyśmy, żeby odbyło się to w czasie wybranym przez członków 
Uniwersalnej Społeczności. Tak czy siak, stworzymy jedną kosmiczną agencję, kosmiczną 
agencję lub grupę z tych krajów. Co jest ważne i dlaczego angażujemy organizację portali, 
jest bardzo proste. Człowieka musi zrozumieć kim są inne zainteresowane strony, zanim 
wezmą udział w spotkaniu lub imprezie. Oznacza to, że ludzka rasa, musi dojść do 
zrozumienia i zobaczyć, po raz pierwszy, jasno, bez jakiegokolwiek wahania istnienie innych 
we Wszechświecie. My zawsze gościmy, my zawsze myśleliśmy że jeśli idziesz na imprezę, 



czy twój kuzyn będzie tam i mój wujek się tam pojawi, ooo czy moja ciotka będzie tam której 
raczej nie chcę zobaczyć i jaka będzie reakcja, lub ekscytacja z zobaczenia nowo-
narodzonego dziecka na imprezie. Tym razem, dla nas by przystąpić do Uniwersalnej 
Społeczności, zobaczymy członków imprezy, nareszcie. Jako, że my robimy te portale, co 
nazywamy, wrotami do Uniwersalnej Społeczności, mamy zezwolenie na interakcję, w 
ograniczeniu przestrzeni w jakiej czujemy się bezpieczni, i oni czują się bezpieczni. Jak 
powiedziałem wiele razy, my tworzymy warunki dla manifestacji tych, którzy są z nami w 
kontakcie, i byli wśród nas, ale tym razem na zwykłych zasadach. Co chciałbym byście 
zrobili, to posłuchali wideo które było na początku tej sesji (intro). I wtedy wrócili i 
przesłuchali ponownie wykład, dzisiejszy wykład. My nigdy nie obiecywaliśmy wam nieba, 
ale obiecywaliśmy zjednoczenie z Uniwersalną Społecznością. I myślimy, że ludzkość 
osiągnęła ten punkt że przyszedł czas na otwarcie drzwi. Chciałbym podziękować chińskiemu 
rządowi, za umożliwienie pierwszej międzynarodowej konferencji, dla narodów kosmosu. 
Będziemy uczyć po równo Irańczyków i Amerykanów, jak robimy to z Rosjanami i 
Indyjczykami, jak również z Chińczykami i Brazylijczykami, żadnego innego narodu na ten 
moment. Wydaje się, że jest lub mamy zdolność do zrozumienia olbrzymiego postępu, który 
jest w podłożu takiej interakcji i takiego spotkania. Otrzymaliśmy zgodę od chińskiego rządu 
na zwołanie tej konferencji na międzynarodowym poziomie. Organizacja NASA będzie 
zaproszona, tak samo jak rosyjskie służby kosmiczne, irański kosmiczny program, co 
nazywam, ukryty rozwój programu kosmicznego Brazylii, w połączeniu z rządem 
niemieckim, który jest i był w tle od dekad, teraz dajemy im przestrzeń aby stali się częścią 
międzynarodowej organizacji. Indie zrozumiały program kosmiczny w innym wymiarze niż 
Chińczycy i to w całości tych narodów, przynosi balans, by zrozumieć całkowitą kulturę 
ludzkiej rasy. My nie wybraliśmy portalu dla krajów europejskich, jako że nie widzimy tego 
kontynentu, jako indywidualnego kontynentu i narodów które muszą być w takim programie, 
i zrozumiesz w przyszłości dlaczego. W pewien sposób mamy reprezentanta europejskiego 
kontynentu poprzez Niemcy w Brazylii. Jak wiesz podczas drugiej wojny i później, wiele 
niemieckich programów przeniosło się do Ameryki Południowej. I te programy, i niektóre z 
nich, są bardzo zaawansowane, ale nie mogą mówić co było w nich zrobione. Kolektywnie 
sprowadzamy tą wiedzę i naukę razem. Na co pozwala nam ta sytuacja, to to że poprzez 
otwarcie tego portalu, rozpoczynamy pierwszy etap interakcji, interfejsu pomiędzy ludzkością 
a członkami Uniwersalnej Społeczności. Widzimy dojrzałość człowieka, w tym co 
widzieliśmy w mijających dekadach, nie w mijających paru latach, i na tak wiele sposobów, 
widzieliśmy dojrzałość szczególnie prezydenta Chin Xi, i prezydenta Putina. Którzy stoją za 
pokojem, i pokazują nam swoją dojrzałość. Jeśli pamiętasz zawsze mówiłem, kiedy 
zobaczymy że jeden zrozumie, to uczymy tej części. I dwa kraje zrozumiały, i jest czas by ich 
oświecić, i by dojrzeli w wiedzy. Nie będzie to łatwa podróż. Na tak wiele sposobów, jeśli 
pozwolimy europejczykom wraz z mentalności jaką mieli by podbijać, i staną się częścią tego 
co zrobili Afryce i reszcie świata, zaprosimy więcej problemów, zapraszamy olbrzymie 
problemy, i to nie może być częścią tego cyklu. To nie jest kolonizacja, nie pozwolimy 
nikomu by był kolonizowany, lub by był kolonią kogoś innego. Biała rasa Europy była 
przyczyną wielu problemów niedawnej przeszłości, i wydaje się że się nie nauczyli. Więc 
scalamy kolektywnie pokojowe narody jak Iran, który ma historię 300 lat bez wkraczania w 
wojny. Tak jak Chińczycy, którzy rozumieją relację miedzy dwoma stronami. Rosja 
zrozumiała przyjaźń i jedność i Pokój. I na tak wiele sposobów pozwalając Indiom, scalamy 
całą kulturę świata ludzkości razem. Jeśli spojrzysz na totalność tych sześciu krajów, 
reprezentujemy więcej niż 50% światowej populacji. Co daje nam większość, ale wtedy 
decyzja musi być podjęta w kolejnej fazie i wymiarze. Z drugiej strony siedziba główna KF 
przenosi się na permanentną pozycję, która pozwoli nam pracować jako siedziba główna KF, i 
KF jak mnie poinformowano, zarząd KF przeniesie się do kraju Malty. Siedziba Głowna i 



działanie siedziby głównej na tej wyspie, jako że jest mieszaniną zrozumienia trzech 
kontynentów Afryki, Europy i Azji. I to pozwali nam na zbudowanie solidnego centrum 
poprzez wsparcie wszystkich zwolenników KF. Rozwój i nauczanie w fundacji Keshe 
nabierze kształtu w nadchodzącym roku. Produkcyjna część, by zobaczyć korzyść z nowej 
technologii i zatrudnienie będzie omawiane na spotkaniu w Chinach wraz z sześcioma 
narodami. KF będzie przewodniczyć na tym spotkaniu, i jako zbiorowość, nie jako 
indywidualność. Dziękuje chińskiemu rządowi, za ułatwienie zorganizowania czegoś takiego, 
ale wciąż wolimy marzec niż maj czy czerwiec. Jak mówiliśmy czas i miejsce zostały 
wybrane i staramy się tego trzymać. Od teraz aż do tego czasu uczymy na głębszym poziomie 
i spodziewamy się widzieć więcej współpracy wewnątrz narodów. Jak rozumiesz, kiedy 
zwołujesz taką konferencję i nakładasz taką pozycję to znaczy że kraje muszą przestać gadać. 
Muszą zrozumieć totalność i w tle będzie wiele negocjacji. My nie oczekujemy zbyt wiele, od 
członków KF z wyjątkiem tych, którzy są oświeceni, by byli częścią nauczania. Na moim 
spotkaniu w Pekinie w zeszłą sobotę z chińskimi ludźmi, to było jasno określone: portal jest 
dla zrozumienia działania Wszechświata, i na tak wiele sposobów, podpisania traktatu 
pokojowego, jako część życia na tej planecie. Musimy zrozumieć, całość tej pracy by 
zrozumieć, co to nam przyniesie? Jakie zmiany przyniesie to dla każdego pojedynczego 
obywatela tej planety? To nie jest już więcej by pokazywać GANSy i pokazywane jednostek 
MagGrav, lub pokazywanie jednostek mocy. Ale jest to by planować na przyszłości tak, że 
całość ludzkiej rasy, równocześnie i kolektywnie to zrozumie. Program nauczania, jest w 
stanie zrobić takie rzeczy, w bardzo prosty sposób, został ukształtowany w tle, w edukacji, co 
nazywamy pracą w kierunku Uniwersyteckiej edukacji KF, która została ustrukturyzowana i 
jest ona planowana dla uniwersytetu w Brazylii, od marca tego roku. Więc rozumiesz 
dlaczego wybraliśmy marcową datę, bo jest to czas kiedy zaczynamy edukację, nie tylko w 
Brazylii ale na całej planecie. Czas i miejsce w Chinach, będą ustalone przez chińskich 
przywódców. Na tak wiele sposobów, jako jeden z punktów, gdzie trzymamy się wyspy i 
widzimy w niej piękno. Zawsze mówiłem, taka konferencja, musi mieć miejsce w takiej 
przestrzeni, która pokaże rozwój nowej technologii. I jak wielu z was wie, nowe centrum 
rozwoju, w którym wszystkie narody świata kolektywnie zbiorą się razem by pokazać piękno, 
na wyspie, nabiera kształtu nie w Dubaju, ale na wyspie Sanya. Ułatwienia dla takiej 
konferencji i bezpieczeństwo światowych liderów, i tych, którzy uczestniczą jako naukowcy, 
powinna ona być odpowiednim miejscu dla nas, i dlatego było to sugerowane wcześniej i 
sugerowaliśmy to chińskiemu rządowi. To pozwala na to by wiele naszych rzeczy nabrało 
kształtu. Na tak wiele sposobów, pozwala nam by być w stanie działać jako "Jeden Naród", 
jako "Jedna Planeta". I wszystkie środki narodów, które pozwolą na rozwój tej kosmicznej 
technologi będą wspólne, nie indywidualne. Przewiduję w nadchodzącym roku, latach, 
połączenie NASA z Irańską Technologią Kosmiczną, i z Rosyjską Technologią Kosmiczną 
jako jedność. Chiną muszą się wiele nauczyć w programie kosmicznym. gdzie z kolei Iran 
dojrzał w programie kosmicznym, a NASA musi przejść do następnego kroku. Z drugiej 
strony, musimy zrozumieć, jakie są konsekwencje takiego rozwoju i takich ruchów. Gdy 
stworzymy jeden naród, jedną grupę, jako program kosmiczny z Chinami, Brazylią, Rosją, 
Indiami, Iranem, jako jedną grupę, co oznacza, że w tym procesie, te narody widząc totalność, 
rozumieją potrzebę "Jednego Narodu", jako że granice nie będą mieć granic, w fizycznym 
wymiarze. Na wiele sposobów, jako, że zapoczątkowaliśmy wykłady dla doktorów, i 
rolnictwa oddzielnie, zaczniemy nauczać program kosmiczny w szybkim wymiarze 
gwarantowanych przez rząd programów co oznacza, że gdy międzynarodowi naukowcy 
zaangażują się w to, nabierze to nowego wymiaru, dzielenia się wiedzą. I wtedy ta grupa 
zadecyduje, jak ta nauka będzie dzielona, lub nie, że będzie dzielona, ale będzie przekazana 
reszcie ludzkiej rasy. Prośba od Uniwersalnej Społeczności jest taka, aby większość 
komunikacji była na żywo, by zobaczyła ją całość rasy ludzkiej, ta część musi być 



dostrzeżona. Jeśli pamiętasz jakieś kilka lat temu spędziłem trzy miesiące ucząc podstaw 
wiedzy w Tranny, w pięknym kraju Włoch. Wracam do trzy miesięcznego solidnego 
nauczania dla sześciu agencji kosmicznych. Co oznacza, że uczę tych naukowców, krawędzi 
wiedzy o Wszechświecie, co oznacza, że staną się kamieniami węgielnymi tego programu 
kosmicznego, lub tego co jest potrzebne do zjednoczenia ludzkości. To będzie język, to 
będzie struktura, to będzie wiele innych rzeczy, które są w strukturze KF. Prośba o 
ustanowienie spotkania, w Chinach, odnośnie programów kosmicznych, będzie wystosowane 
przez KF w połączeniu z chińskimi przedstawicielami rządowymi, co oznacza, że jest to 
oficjalnym programem. My szanujemy naród chiński i spędziłem dużo czasu w ostatnich 
kilku latach by mieć pewność, że grunt pod takiego rodzaju spotkanie jest ustawiony. Co to 
oznacza? Czyste i poprawne otoczenie dla stworzenia portali. Co to oznacza, że spotkamy się 
w takich warunkach? Członkowie Rady Ziemi będą obecni w każdym punkcie tej interakcji. 
Sześciu członków Rady Ziemi są odpowiedzialni każdy za jeden portal. I to będzie pokazane, 
i teraz rozumiesz dlaczego. Kolektywnie, Rada Ziemi będzie decydować o następnych 
krokach interakcji, i kolektywnie, w dzieleniu się z 6 krajami, i z 6-ma portalami, 
przekazujemy wiedzę, która jest właściwa, by być zrozumiałą. Musisz zrozumieć, że ludzka 
rasa ma zróżnicowanie kultur i zrozumienia, i one wszystkie muszą być szanowane. W 
ścieżce Mahometa, błogosławić jego imię, księżyc jest święty. Nie możemy zmienić kultury, 
która istnieje od 4000 lat, w jeden rok. Więc jest to odpowiedzialnością ludzi takich jak Dr 
Parviz, którzy rozumieją tą kulturę, jako członek Uniwersalnej Rady by przetransferować tą 
wiedzę do świata Islamu, tak że będziemy szanować i honorować, ale ludzkość przesunęła 
się, i musi się przesunąć do następnego kroku, Trening i przyniesienie zrozumienia, wielu 
plemionom ludzkim, nie jest to łatwe. W tym samym czasie, będziemy mieć problem z 
Indyjską kulturą, wciąż jest taka sama. Z drugiej strony, Chińczycy muszą być w stanie 
przekazać tę wiedzę i nowe otwarcie, swoim obywatelom. Praca Brazylijskiej grupy, a 
zwłaszcza dr. Rodrigueza w Ameryce Południowej jest bardzo łatwa, ponieważ ten kontynent 
bardzo dobrze zna ten wymiar pracy. Niektórzy z was mogą zapytać, dlaczego nie Afryka i 
dlaczego nie Australia? Zbiorowo jako grupa, którą wybraliśmy, przynieść istotę Afryki jako 
ojczyzny. Są dziećmi, które zdobyły wiedzę z powrotem na kontynent afrykański. 
Jednocześnie należy rozumieć tę wiedzę. Nie to, że decydujemy, czy człowiek może 
zrozumieć, ale musi być zrozumiana przez człowieka, co mu przyniesie. Na tak wiele 
sposobów część tego, co zobaczysz w naukach i w nadchodzących tygodniach, doprowadzi 
nas do ostatecznej pozycji. I na wiele sposobów, pozwoli nam sprowadzić linię komunikacji 
do szeregu. W nauczaniu z ostatniego tygodnia, co widzieliśmy z centrum badań w Austrii i 
to, co zostało pokazane, przypomina nam wiele punktów, w nas próbując zrozumieć, co było 
przeznaczone, a nie co próbujemy przeznaczyć sobie. Na wiele sposobów jeśli słuchałeś 
nauczania z ostatniego tygodnia, tłumaczyłem, nie możemy się cofnąć, proces został 
ustawiony, przez Austriacki zespół badawczy by opracować co ma się rozwijać, ale 
postanowili pójść do tyłu i robić to, co myśleli i to nie jest w programie tego, co my 
planowaliśmy. I należy to zrozumieć, od teraz to, o co proszą inne centra badawcze i różne 
grupy jest częścią większego planu nie jest częścią lokalną co robimy. To samo dotyczy 
Arizony, to samo dotyczy ośrodków badawczych, które zostało przebudowane w Nigerii, 
które są pod kontrolą Alexa, i tak samo będzie w procesie jaki został ustawiony w Rosji. Jak 
niektórzy z was wiedzą, będziemy uczestniczyć w spotkaniu z Rosją w kwietniu jako że 
zostaliśmy zaproszeni. W tym procesie, ustanowiliśmy dalej, od tego czasu całość połączenia 
zrozumienia nuklearnego przemysłu, technologii Plazmy, i zrozumienie wspólnej pracy 
narodów. Na wiele sposobów, osiągnąłem to po co przyszedłem. Zjednoczę 
główne/przewodzące narody tej planety oraz w tym i poprzez ich moc w gospodarce, 
zjednoczymy ludzkość. Indie, Chiny, Brazylia, Rosja, Stany Zjednoczone i centrum wiedzy 
Iran. Musimy zrozumieć, że całość wiedzy, należy do ludzkości, i nie do jednej rasy, i 



jednocześnie musimy uczyć przywódców światowych, jak wiele musimy się zmienić. 
Powiedziałem ci, kiedy zobaczymy pierwszy znak, ruszamy, ale stworzyliśmy warunki 
pierwszej strony. Poprzez wycofanie Amerykanów z Syrii, i kończąc wojnę lub będąc w 
stanie konfliktu, otrzymaliśmy pierwszy znak, jak prosiliśmy. Oznacza to, że teraz nadszedł 
czas by być gotowym ruszyć, i musimy zachęcić z nową technologią, aby zrobić stary system 
przestarzałym, ale wciąż dając nową nadzieję, na nowe wymiary lub nowe cykle. Więc tak na 
wiele sposobów, jak powiedziałem w 2019 roku zostało obiecane w książkach z przeszłości. 
Teraz rozumiesz, wypełniamy proroctwa z książek. Wtedy nadejdzie czy będzie jakąkolwiek 
różnicą z Palestyńczykami i Żydami, którzy są tej samej krwi, ale roszczą sobie prawo różnej 
ścieżki może zrozumienia. Żydzi są innym plemieniem niż Syryjczycy, są takiej samej krwi. 
Podobnie jak Shias i Sunnici, jak Hendr??? i buddyści. Na tak wiele sposobów, staje to się 
obowiązkiem tych sześciu krajów, aby je przekazać i potwierdzić obywatelom, że wszyscy są 
jednością. Niezależnie od tego, co widzimy, ale spójrzmy na piękno naszej ścieżki przekonań 
/ wierzeń, a nie to, co tworzy separację i konflikt. W tym procesie jest Rada Uniwersalna 
stworzy udogodnienia, i wyda nową wiedzę dla ludzkości. To zostało uzgodnione. To 
oznacza, że zaczynamy uczyć wiedzy Wszechświata, całości rodzaju ludzkiego. Są tacy, 
którzy ze mną przyszli, i są częścią mojej Duszy. Oni staną się nauczycielami w 
nadchodzącym czasie. Zrozumienie całości to nie jest praca jednego człowieka. Lecz Duszy 
totalności. W nadchodzącym czasie, kiedy będziemy uczyć i kiedy zrobimy interfejs 
interakcji, i gdy stworzymy warunki różnych planet i Wszechświatów w tych portalach aby 
człowiek, nauczył się rozumieć, dotrzymuje mojej obietnicy, jak powiedziałem: "Zabiorę 
człowieka do Wszechświata nie jako podwładnego ale jako równego." Więc w tym procesie 
interakcji, z Uniwersalną Społecznością w nadchodzących miesiącach, nauczy całej wiedzy 
Wszechświata, która elewuje Duszę Ludzkości jako jedność w całości Duszy Uniwersalnej 
Wspólnoty. Czy będziemy musieli jeść? Czy będziemy potrzebować pracować? Tak jak 
powiedziałem w wielu moich naukach: "Siedem miliardów ludności na tej planecie nie jest 
wystarczająca." Całość musi spełnić zapotrzebowanie na przestrzeń, jako taką w następnych 
100 do 200-stu lat, to co najmniej 25 miliardów ludzkich mieszkańców na tej planecie i w 
kosmosie. Jest jedna rzecz, o której człowiek się dowie w tych interakcjach i my pokazaliśmy 
to z programie ze świnią, w Chinach, jest to, że wykorzeniamy choroby człowieka. Ponieważ 
rozumiemy działanie fizycznego wymiaru tego, co nazywamy zakończeniem życia dla 
człowieka, zostanie usunięty z obiegu. Jako, że Dusza Człowieka wybierze podyktuje punkt 
manifestacji, i jego upadku, a nie upadek wymiaru fizycznego, ale łączą się, stając się częścią 
lub stając się jako jeden system. Co oznacza, że od teraz uczymy się jak się uczy i jest to 
rozumiane w Uniwersalnej Społeczności, rozumiemy działanie Duszy Człowieka. Co 
oznacza, fizyczność nie ma wymiarów. Kiedy będziemy mówić o raku to będzie to czasem do 
śmiechu, i kiedy będziemy mówić o łamaniu kości, stanie się żartem. Co oznacza, że 
zdobyliśmy wiedzę by zrozumieć życie człowieka w wymiarze, Uniwersalnej Wspólnoty 
poprzez Duszę Człowieka. Na tak wiele sposobów, przebywałem przez rok w Chinach 
patrząc na całość tego, co będzie. Jak wielu z was wie jestem dobrze zaznajomiony ze 
zrozumieniem kultury Europy i Zachodu. Żyłem w nich wystarczająco długo, rozumiem 
kulturę dominacji ze strachu byciem zdominowanym, okradanie i kradzież jak wyspy jak 
Anglia, Francja, Holandia, Japonia, że ci mali chłopcy próbują potwierdzić, że posiadają 
wszystko. Na tak wiele sposobów w tym procesie, większość zrabowanych skarbów narodów, 
wróci z powrotem do narodów, nie przez prośbę, ale przez pokorę i z wieloma przeprosinami. 
Za to co zrobiliśmy i co mamy zrobić. To nie jest kara. To jest zrozumienie dla kultury 
europejskiej dojrzeje w świecie Pokoju, ponieważ na tak wiele sposobów, jak kultury 
dojrzeją, widzimy w Grecji Rzymianie, irańskim Imperium w Japonii, co nazywamy 
Chińskim imperium Doszedłem do zrozumieją, że nie ma wiele do przejęcia, jeśli nie może 
przejąć Duszy twoich obywateli. I tej kultury trzeba nauczyć Europejczyków, a to zajmie 



trochę czasu. To dojrzewa w wielu z was, to dojrzewa wielu Europejczykach, aby zrozumieć 
wyższość człowieka ze względu kolor skóry człowieka, było błędem, który jest kupiony przez 
człowieka o słabym umyśle. Na tak wiele sposobów, staje się zadaniem wielu z was, jako 
Poszukiwaczy Wiedzy, aby zacząć to rozumieć. Będę podróżował do Iranu w bardzo 
niedługim czasie, aby zachęcić Irańczyków, by dzielili się wiedzą o programie kosmicznym, 
który mają z resztą świata. To nie jest łatwa praca i ja wiem, że trudno będzie im zaufać tym 
którzy planują zniszczyć ciebie i zawsze byłeś outsiderem/odizolowanym. Ale ten mały 
chłopiec outsider, jak naród Irański, opracował wiele aspektów, które pasują do pracy 
Wspólnoty Uniwersalnej. W lutym, marcu wybieram się do Brazylii aby sfinalizować ostatnią 
część, w kwietniu będę w Rosji, by przynieść totalność. Zapraszamy Amerykanów do Chin 
by przyszli nauczyli się, i stali się pokornymi. Ale musisz zrozumieć, dzisiejsza kosmiczna 
technologia potrzebuje tych, którzy są zaznajomieni z pracą Wszechświata, nie tych którzy 
myślą, że znają się na działaniu Wszechświata. To spada na Członków Rady Uniwersalnej. 
Co oznacza, zwracamy się do Członków Uniwersalnej Rady o wsparcie, I cokolwiek by było 
potrzebne, Członkowie Rdzenia będą tam. Instytucja Rady Uniwersalnej, w rdzeniu, co 
nazywamy zespołem Ziemi, zostaną wykonane na wyspie Malta. Daliśmy wam dom. Dajemy 
wam siedzibę główną byście przez nią, i jednocześnie zrozumiecie Malta jest miejscem gdzie 
wiele Dusz podróżowało. W czasie zrozumiemy, nawet Jezus .... nieczytelne Na różne 
sposoby To jest wiedza.... nieczytelne ... widzimy kulturę tego, co nazywamy 
Chrześcijaństwem całość na jednej wyspie. i to przynosi unifikację hebraizmu wszystkie 
razem jako jedno. I to jest dobre miejsce na start, ponieważ inni już dojrzeli. Musimy dojrzeć 
Dusze synów Abrahama. Czego oczekiwać od interakcji tych portali? Bardzo proste. Co 
zostanie zrobione w czasie, kiedy człowiek zbuduje odpowiednie środowisko do manifestacji 
i potwierdzenia Dusz tych członków Uniwersalnej Społeczności, które prawdopodobnie 
zobaczymy, w fizycznej interakcji. Ta zależy od tego, jak bezpiecznie będą się czuć 
członkowie Uniwersalnej Społeczności, aby dzielić się swoją wiedzą danej części, która 
należy do nich z ludzkością. To prowadzi nas do jednego punktu. Zobowiązanie do 
konferencji kosmicznej i a następnie podążanie "Jednym szlakiem, jedną drogą" jak prezydent 
Chin Xi, zmusi nas do jednego kierunku. Do końca produkcji broni i finansowania co 
nazywamy, aparatem pokojowym. To nie to, że Chiny nie mają środków na wsparcie 
"Jednego szlaku, jednej drogi". W Chinach brakuje technologii, która jest oferowana przez 
KF, która może wspierać takie rzeczy. Na tak wiele sposobów, mam złe wieści dla 
Chińczyków i nimi są jak kupiliście tyle weksli amerykańskiego rządu, że oni mogą dalej 
robić, co im się podoba, teraz musicie kupić więcej weksli od Amerykanów, aby móc 
wesprzeć firmy i systemy, które zostały ustawione do machin wojennych. Na tak wiele 
sposobów Chiński rząd poniesie ciężar bezpieczeństwa finansów dla reszty świata, tak jak jest 
to dzisiaj. Ale, w tym procesie "Jednego pasa, jednej drogi", co nazywaliśmy "Jeden naród, 
jedna planeta, jedna rasa" stanie się częścią podpisania ciężaru znaku zmiany przez Chiński 
rząd i na tak wiele sposobów, poprzez amerykański rząd przez majątek Arabii Saudyjskiej, 
wkrótce zrozumiecie. By zabrać człowieka co powiedziałem w zeszłym tygodniu, 700 
milionów ludzi pracuje właśnie nad czym, co oni nazywają technologią obronną do 
stworzenia pracy, miejsca pracy muszą się zmienić, co widzieliśmy w przemianie w Europie 
Wschodniej sprawią, że fabryki i naukowcy będą myśleć o ścieżce Pokoju. Potrzebuje wiele 
finansowego wsparcia, i potrzebuje wiele zrozumienia, i to wsparcie może tylko przyjść przez 
co nazywamy BRICKS. Jeśli zauważyłeś, BRICKS jest kompletny bez południowej Afryki. 
Ale na tak wiele sposobów, większość członków BRICKS może podpisać aby zobaczyć 
zmiany. Teraz rozumiecie co się stanie. Nie jest tylko konferencją ludzi technologii 
kosmicznej, ale jest to konferencja planowania przyszłości ludzkości, wykorzystująca 
przestrzeń jako nową drogę zatrudnienia. Zastąpiliśmy wszystko nowym nie przynosisz 
nadziei, ale przynosimy wiedzę. Ale to zajęło nam dużo czasu na zaplanowanie i wykonanie, 



Ale mieliśmy doprowadzić wielu ludzi do dojrzałości zrozumienia czasu i miejsca i wiedzy, i 
wystarczająca ilość Poszukiwaczy Wiedzy z całego świata, którzy mogą stać się ziarnem 
nowej zmiany. Widzieliśmy piękno pracy Dr Gatua w Keni, i jak niektórzy z was są świadomi 
jego nauczanie zostało ogłoszone w Kenijskiej telewizji, wiadomościach telewizyjnych w 
zeszłym tygodniu, co oznacza, że nawet Afryka jest gotowa na zmiany. Jest jedna rzecz, którą 
musisz pamiętać, będąc częścią Keshe, będąc połączonym z KF, nie powinna dawać arogancji 
wyższości. Ale powinieneś dać pokorę bycia tam, by służyć. Widzieliśmy to u wielu ludzi, 
którzy przyszli do fundacji w ostatnim roku przygotowali kilka prezentacji na wykładach i 
teraz stali się Bogiem tym guru, a wszystko inne, pokazując komukolwiek, ale jak widzimy 
dzisiaj, nie ma tu nikogo, a KF wciąż trwa. Czego potrzebujemy, to tych co rozumieją 
działanie KF poprzez rzeczywistą Duszę nauczania, aby być częścią członków tego, co 
nazywamy manifestacją i prezentacją portali. Co oznacza, że w jakimkolwiek portalu 
Członkowie KF poprzez wiedzę i zrozumienie Pokoju, są i muszą być obecni, więc teraz 
rozumiesz. Nie jesteśmy siłami pokojowymi, ale my tłumaczymy poprzez wiedzę. To już nie 
jest nano powlekanie, jest teraz tak szybko większość zespołów KF i ośrodki badawcze, 
zmierzają w kierunku tego, co my widzieli, szczególnie w Austrii. Niewymiarowe systemy 
przestrzennej szczeliny czasowej, które pozostawiono do ukończenia. Arizona osiągnęła 
zrozumienie Duszy. Co oznacza że działają w wymiarze luki przestrzennej. Widzimy bardzo 
dobrze zrozumienie całości. I zrozumienie tego, jak cała struktura jest zgodna z naszymi 
oczekiwaniami, oczekujemy, dzielenia się wiedzą ale nie z wyższością. Oczekujemy pokory 
od Członków KF a nie arogancji czasu, i jest to częścią naszej pracy. Presja na członków 
Rdzenia KF będzie poza wyobrażeniem. Wkrótce zrozumiesz. Na tak wiele sposobów 
Członkowie Rdzenia będą trzymani tak jak będzie tym, co nazwaliśmy klejem trzymając 
wszystko razem, ponieważ przeszli przez wiele trudów, szczególnie ci, którzy pozostali blisko 
działań KF przeszli dużo szaleństwa z tym, co próbujemy zmienić, ale teraz widzą owoc 
działań. Zobaczymy tworzenie fabryk na całym świecie, liczby i dojrzałość czasu tego, 
zostanie ogłoszone w ciągu dwóch następnych kilku miesięcy. Wszystko zostało zrobione w 
tle, ci którzy są bardzo blisko mnie, są tego świadomi tego rozwoju przez ostatnie dwa-trzy 
tygodnie. Oznacza, że będziemy pracować z naukowymi organizacjami z finansami 
instytucjami, i z tymi, o których wielu z was mogą pomyśleć że są złymi ludźmi, ale w 
pewnym sensie byli wychowani, aby być odpowiednimi ludźmi, kiedy odpowiedni czas 
nadchodzi. (RC) Panie Keshe dla twojej wiedzy, obraz, który jest na ekranie jest, tuż przed 
wywiadem dr Gatua w Kenii i to jest jego zwyczajna grupa z którą się spotyka co tydzień, aby 
pokazać, możesz zobaczyć skrzynię po lewej, gdzie robi swoje demonstracje, i to jest tuż 
przed Keenya Broadcasting Corporation zrobiła wywiad, i nie możemy umieścić wywiadu, 
ponieważ są to prawa autorskie, ale możemy umieścić link na czacie, aby ludzie mogli to 
zobaczyć. (MK) Dziękuje bardzo, ale to pokazuje, jak ludzie stają się głodnymi. Zobaczymy 
te spotkania, jak to by uczyć się i zdobywać wiedzę na Times Square i w Waszyngtonie 
zobaczymy na na placu obwodowym, zobaczymy to na Kremlu i wielu innych. Światowi 
przywódcy wprowadzą ekran w centrum ich rządów, aby pokazać moc wiedzy o kosmosie, 
będą dumni, że uczą w ten sposób. Wkrótce zrozumiecie, co to oznacza. Zrozumiesz znacznie 
łatwiej, kiedy, nawet kiedy udasz się do Teheranu. Jak wielu z was wie i powiedziałem 
przedtem, punktem dojrzałości, gdy przejście czas,u gdy doszło do tego w przestrzeni w 
fizycznym wymiarze mojego życia , już się stało w mauzoleum w Teheranie. Zbudowali to na 
nim, nie wiedząc o tym, i kiedy został zbudowany i gdzie jest zbudowane centrum tego 
związku, które jest centrum zgromadzenia Irańczyków na tak wiele sposobów jest tam, gdzie 
ja położyłem moją głowę, i zrozumiałem działanie Wszechświata. Jest powód, dla którego ten 
budynek został zbudowany w Teheranie. Odwiedziłem go 10 lat temu, i powiedziałem, że to 
miejsce będące w centrum, w którym ja zrozumiałem pracę Wszechświata. Ci z was, którzy 
jesteście zaznajomieni z Teheranem i wiecie gdzie to jest, jesteśmy na zewnątrz Teheranu, ale 



mniej więcej jest teraz centrum Teheranu. Nauki takie jak te, będą normalne jak wszystko, 
Ludzie są głodni zmiany, ludzie są głodni nowego wymiaru, i teraz rozumiesz, ustawienie 
tych co nazywamy portalem sześciu narodów, nie tworzymy wiedzy wyłącznością dla 
jednego, który trzyma, jednego zaawansowanego bardziej od drugiego. Każdy naród otworzy 
zrozumienie wymiaru jednej części Wszechświata, dlatego dzielimy to, a następnie wspólnie 
dzielić się, ponieważ musisz zrozumieć coś bardzo prostego. Gdy jeden Uniwersytet staje się 
ekspertem w dziedzinie matematyki, i jeden w medycynie, wtedy oni muszą pracować razem, 
aby utrzymać matematykę w połączeniu ze obiema, zdrowiem razem, by kalkulować. Więc na 
tak wiele sposobów, nauczyciele Wszechświata zadecydują, jakie tematy są nauczane i 
dzielone z człowiekiem w rożnych częściach, by zbiorowo dzielić się z resztą ludzkości, 
ukończy mozaikę. Nie jest całkowicie podana Chińczycy, którzy myślą, że kontrolą lub do 
Brazylijczyków zamawiający u Irańczyków. Każdy jeden według ich kultury, rozumie część 
działania Wszechświata i tym procesie, każdy jeden będzie się dzielił z kolejnym aby 
ukończyć zrozumienie. Człowiek będzie tak zajęty nauczaniem siebie nowej wiedzy, i 
nowego wymiaru, że człowiek nie będzie miał czasu robić narzędzi wojny. Teraz rozumiesz, 
wszystko co się wydarzyło, i jak się wydarzyło, w ciągu ostatnich kilku lat, i może niektórzy z 
was, którzy byli tego częścią, teraz rozumieją "łał" teraz wiemy, dlaczego to robiliśmy. 
Dlaczego nagle Chiny stały się ważne i dlaczego nagle Brazylia nabrała takiego kształtu, i jak 
to się stało, że nagle nauczanie w Iranie stało się ważne, jak to się dzieje, że zwróciliśmy 
uwagę na Stany Zjednoczone? Nauczanie o kulturze kosmosu dla Indii, jest ważne, aby się 
pozbyć różnic klasowych, które stworzyli sami dla siebie. Kiedy jeden, który pochodzi z 
wspólnego pochodzenia, i tego, który mówi kimkolwiek oni twierdzą, że widzą i rozumieją 
pracę wszechświata jako jedność i być może jeden rozumie to więcej niż inni i podzieli się 
tym, to skończy się to, co widzimy jako różnica co jest błędem człowieka w tej kulturze. Nie 
możemy przenieść człowieka bez Chin i Indii, to wielki problem. Na tak wiele sposobów 
zobaczymy koniec wielu nawyków człowieka. Co bym chciał zrobić, jeśli nasz zespół w tle, 
jesteś tam Flint? Jeśli będziesz mógł teraz puścić, abyśmy wiedzieli co to jest wprowadzenie, 
które odtwarzałeś właśnie teraz. (F) Tak, jestem tylko chwileczkę. (MK) Posłuchajmy go, 
może oświeci wielu z was zrozumie i spojrzy na całość w inny sposób. Co jest planowane dla 
ludzkości i to co jest ustawione dla ludzkości w nadchodzącym 2019. (RC) Chcesz wideo z 
tego Panie Keshe? (MK) Tak poproszę całość. Całe cztery lub pięć minut wstępu które 
odtwarzaliście. Ponieważ teraz zrozumiesz, ma zupełnie inne znaczenie, jeśli posłuchasz o 
tym co ma się wydarzyć. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy 
do współpracy, kfssiedupl@gmail.com 
 


