
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 1:40:36 do 3:11:11 Aby pogłębić zrozumienie nauki i wiedzy. W ciągu ostatnich kilku 
tygodni lub ostatnich dwóch, trzech tygodni, wkroczyliśmy w nową erę nauczania, nową erę 
zrozumienia. W tym procesie stało się dla nas ważne, bardziej się wgłębić w szczegóły pracy 
naszych systemów. Nowa technologia kosmiczna wymaga wyczucia pól, wymaga wiedzy na 
temat tego, co oznacza dla mnie to pole, i jak na nie reaguję. Bardzo podobne jak 
stworzyliśmy zmysły, jak wzrok. Mamy wiele zmysłów jak zapach, bo nie widzimy, ale 
możemy wyczuć, stworzyliśmy zmysły obecności, że ktoś jest blisko nas. Zrobiliśmy zmysły 
dla naszego smaku, co smakujemy. Ale o czym ludzkość zapomniała, to uczucie poczucia 
Duszy Człowieka. Więc co to oznacza? Oznacza to w kosmosie, w którym istniejemy, i 
planujemy to, co nazywam podróżowaniem i otwarciem jego bram przed nami jako ludzką 
rasą, musimy otworzyć esencję pola naszej Duszy. Gdzie na tą chwilę... (RC) Poczekajcie 
chwilkę, aż wróci pan Keshe. (MK) Hello, słychać mnie? (RC) Tak, hello. (MK) Tak, właśnie 
zmieniliśmy system, myślę, że jest to coś wspólnego z komputerem próbującym 
zaktualizować się. Tu jest problem. Więc po prostu go zostawiliśmy i opuściliśmy spotkanie, 
a potem zobaczymy, co się stanie. Ważne jest to, co powiedziałem teraz dochodzimy do 
zrozumienia (po)czucia naszej Duszy, jak w przestrzeni, gdzie nie ma fizyczności. W 
przestrzeni, my nie mamy i nasz wzrok i nasza siła nie może zobaczyć. Nasz wzrok i nasze 
odczucia są ograniczone stanami materii planety Ziemia. I w głębokim kosmosie, kiedy 
dojdziemy do punktu, że przy danej sile stan fizyczności człowieka staje się jak cukier w 
gorącej wodzie, ale w istocie smak słodyczy znajduje się w wodzie, którą jest Duszą 
Człowieka, to w jaki sposób wchodzimy w interakcję ze środowiskiem? Nasze GANSy 
zachowują się inaczej, GANSy naszego ciała, naszej fizyczność zachowuje się inaczej, w 
odniesieniu do środowiska, które jest zależne od siły pola mag-graw. Jak powiedziałem i 
widzieliśmy to w wielu wczesnych, niektórych z eksperymentach sprzed dwóch, trzech lat, 
gdzie Ali testował w Kanadzie, gdzie możesz zobaczyć rękę i nie widziałeś ręki. Wchodzimy 
w środowisko, w którym wzrok dla nas aby potwierdzić, potwierdzenie istnienia, nie działa. 
Wtedy co robimy? Ale Dusza wciąż tam jest. Jak powiedziałem, jest jak kostka cukru, którą 
wrzucisz do kubka gorącej wody. Smak esencji istnienia cukru, słodkość jego, znajduje się w 
kubku. Tak samo teraz, twoja Dusza jest tam, ale fizyczność w wymiarze istnienia siły 
środowiska, nie ma fizycznej manifestacji, i nie chodzi tylko o człowieka, dotyczy to 
podróżników Wszechświata. W grawitacyjno-magnetycznej sile pól Ziemi ,na przykład, one 
nie mają fizyczności, ponieważ są mniej więcej, w wymiarze ich siły, ale możemy je poczuć, 
możemy je zobaczyć. Jeśli wykonają ruch w innym wymiarze, to możemy zobaczymy fale 
spowodowane ich ruchem. Więc dochodzimy do tego, jak czujemy ludzi Wszechświata, to są 
ludzie, są istotami, nie są czymś(fizycznie). Przyzwyczailiśmy się nazywać kogoś ludźmi 
tylko dlatego, że pochodzą z Ziemi, ale są to stworzenia Boga i są we Wszechświecie, jak je 
odczujemy? Jak czujemy się gdy pijemy smak wody? Lub czy odczuwamy ich obecność 
poprzez zrozumienie że tam są? Taki jest zmysł, którego ludzkość potrzebuje i musi 
zrozumieć i rozwinąć. Na tak wiele sposobów nie oznacza to, że wchodząc w wymiar 
równowagi pól stanu GANSu ciała człowieka, czy Dusza staje się wolna w tym środowisku, 
tak, że może się rozszerzyć po całości esencji Wszechświata. Jak powiedziałem w jednym z 
moich wykładów bardzo wczesnych, jest to, że: "Jeden atom wodoru może wypełnić cały 
Wszechświat." Wiemy z praw fizyki że gaz wypełnia wymiar jego otoczenia, rozszerza się do 
tego wymiaru. Teraz, gdy tracimy wymiar fizyczności, który trzyma Duszę Człowieka w 
strukturze mózgu człowieka i wchodzimy w wymiar, który nie ma siły, czy Dusza Człowieka 
otwiera się, aby napełnić cały kubek, jak cukier. I wtedy w tej esencji czy możemy odczuwać 
wszystkie Dusze w nas, lub czy rozwijamy kolejny etap rozumienia taki, że pewnej siły, nie 
chcemy znać. To jest tak, jak kiedy pracujemy w środowisku, stajemy się głusi na pewien 
hałas, bo jest on nieustający i nasze ucho decyduje o tej części, której nie chcę słuchać, mimo 



tego, że jest ciągły. Wtedy dochodzi, jak się czujemy, gdy nasza Dusza wchodzi w interakcję 
z inną Duszą? I jaka jest nasza odpowiedź względem tego. Co się stanie, kiedy jesteśmy w 
wymiarze mieszaniny Dusz, jak wtedy, gdy wejdziesz do metra pod ziemią, jest ścisk, jesteś 
ściśnięty. Jak wchodzisz w interakcję z innymi Duszami? I jak rozumiemy że ta Dusza po 
prawej stronie jest szczęśliwa, że jest blisko nas, nie ma problemu. Dusza po lewej, może 
mamy mały problem, jest nieco bardziej czerwona i nieco bardziej czarna, i jak wtedy 
zachowujemy równowagę pól? Więc co jest ważne dla nas, abyśmy zaczęli polegać na 
zmysłach naszej Duszy. "Stworzyłem człowieka na swoje podobieństwo." Więc Dusza ma 
wymiar, słuchu i zapachu, ale w jej własnej sile i powiela to w fizyczności człowieka. Teraz 
musimy się tego nauczyć, bo jeśli tego nie zrozumiemy, to mamy duży problem, jeśli chodzi 
o to rozcieńczenie cukru w butelce, co oznacza co? Emocje w niej, jej zrozumienie. Jakie pole 
chcę dać komuś, kto jest mi bliski i lubię go, a innemu, nie chcę, aż tak dużo. Jest dla nas 
ważne, aby przejść do tego etapu, przejść do tego kroku rozwoju zrozumienia siły naszej 
Duszy, niż fizyczność człowieka. W tym, co nazywamy portalami, które tworzymy, nie są 
tylko dla ich zrozumienia, ale są jego częścią. Co jeśli zdecyduję się pływać w tych polach, co 
wielu z was zrobi. Jak bym się czuł, gdy wchodziłbym w ten wymiar siły pola? Nie są to już 
żadne fantazje pól, to są pola kontrolne. Ludzie które będą je obsługiwać zrozumieją to już 
wkrótce. Jedną z dyskusji, które mamy i będzie to miejmy nadzieję, dojdzie do 
rzeczywistości, z czasem, zanim naukowcy spotkają się w Chinach, pierwsze miasto 
kosmiczne zostanie zbudowane w Chinach. Pierwsze miasto statków kosmicznych zostanie 
zbudowane w Chinach i jesteśmy jego częścią Wszystko to zostanie wbudowane, nie, że to 
jest czymś wymyślnym, ale nadszedł czas, abyśmy byli praktyczni i byli częścią tego. Jak na 
przykład część tego miasta nie ma świateł ulicznych, ponieważ jest to oczywiste, że nie 
możesz ich mieć. Jak możesz ćwiczyć latające maszyny gdy wszędzie są lampy, tak jak jest 
obecnie na ulicach. A następnie jako część tej samej sprawy, w jaki sposób chronimy nasze 
Dusze? I jak rozumiemy, gdzie jest nasza Dusza i jaka jest pozycja naszej Duszy? I kiedy 
widzimy naszą Duszę, jak się czujemy? Jak się czujesz w związku z jej istnieniem, jej 
pięknem, jej wielkością, jej wymiarem? To bardzo wzruszająca rzecz dla tych, którzy 
rozumieją i widzą swoją Duszę. To jest piękna rzecz, jeśli widzisz to regularnie, ale dla mnie 
to nawyk, widzę to regularnie, ponieważ tworzę zbyt wiele wypadków, i dużo się 
przewracam, jak wielu z was wie, i na koniec robią mi zdjęcia. Więc widziałem rozwój mojej 
Duszy i to jest bardzo dziwne, w przeszłości, w niedawnej przeszłości, musiałem patrzeć na 
moją Duszę, w skanie, który został postawiony przede mną. I powiedziałem, o mój Boże, 
rośnie coraz większa i większa, i staje się taka jasna. Kiedy zobaczyliśmy, gdy widzimy 
zwykłe Dusze, widzimy małą kropkę, ta jest ogromna. I powiedziałem do siebie, że tyle 
dałem że teraz cała ona chce wyskoczyć z tej klatki. Ale jak reagujemy gdy spotykamy naszą 
Duszę, i jak Dusza wchodzi w interakcje z innymi? I to jest to co musimy rozwinąć, lub jeśli 
wprowadzę cię do tego, co nazywamy tymi bramami, tymi portalami, czy zmieniłbyś się na 
niewidzialnego, ale wiem, że jesteś obecny w środku, i wciąż mogę się komunikować. Czy 
muszę słuchać uchem człowieka, lub czy idę do widzenia, gdy widzę matkę we śnie i 
rozumiem, co matka mówi? Ona nie mówi przez moje ucho, ona przemawia głosem Duszy 
Człowieka. Bajka się skończyła. Stajemy przed rzeczywistością, i to stworzy wiele nowych 
wymiarów, koniecznych dla nas wszystkich, aby zrozumieć. Jak powiedziałem, mamy coś do 
powiedzenia w tym nowym kosmicznym mieście, które jest do zbudowania, to jest miasto 
kosmiczne. Ustawimy je tak, że nie będzie fizyczności choroby, ustawimy je tak, że stanie się 
centrum podróży kosmicznych. Powiedziano nam, przydzielona ziemia to około 63-65 
kilometrów kwadratowych. Musimy się wiele nauczyć, czy potrzebujemy lotniska? Lub czy 
też ich szanujemy i nie pojawiamy się w ich sypialniach, na piętrach czy ulicy, ale mówimy, 
to jest miejsce, w którym decydujemy się wylądować, pojawić się. Każdy szczegół w nowym 
mieście kosmicznym zostanie rozpatrzony, jako stopniowe zrozumienie nadchodzącej nowej 



wiedzy. Czy potrzebujemy otoczenia, w którym mamy restauracje i jedzenie na stole? Lub z 
tym, co rozumiemy z nową technologią, pozwalamy każdemu człowiekowi wejść i zostać 
nakarmionym? Bardzo podobne do tego, co widzieliśmy z doktorem Klausem w centrach pól. 
Są one w patentach, w oryginalnych patentach, jeśli przeczytasz, zostało już 
przydzielone/rozważone, więc nie jest to coś, co właśnie się pojawiło. Teraz dojrzewamy, 
możemy zrozumieć, w jaki sposób możemy wprowadzić, to co składaliśmy jako patenty, jako 
rzeczywistość istnienia i działania. I w tym procesie w jaki sposób określamy jak zmieniamy 
zachowania ludzi? To jest część przyszłości i tego co do nas przychodzi, w nadchodzącym 
czasie. Jak powiedziałem, widzimy, Dr Klaus mówi nam, że ludzie przychodzą i zmieniają 
się. Musimy mieć szczegóły, jakie zmiany odczuwają i czy cokolwiek się zmienia. Nie 
przychodzi i mówi "To było miłe miejsce" ale "Och nie mam już więcej cukrzycy." Kiedy 
ludzie przychodzą do tych miejsc, potrzebujemy formularzy. i może jeśli są wystarczająco 
mili, zadaj pytanie internetowo, o oni ci odpowiedzą, jak się czuli, czy nastąpiły jakieś 
zmiany. Być może nie wrócą do sąsiada, byli przyjacielem sąsiada, kiedy przyszli, ale istnieje 
punkt odniesienia, punkt testymonialu, że mogą napisać, jak się czują, co to w nich zmieniło. 
Zmienili swoje niezrozumienie mężów na miłość do nich kiedy wracają do domu "Nie wiem 
czemu kocham kolesia, ale jak to się stało? Och, siedziałem w maszynie, coś się tam 
wydarzyło, pozbyłem się czegoś, co nazywa się nienawiścią lub nieporozumieniem," Dajemy 
testymoniale do fizycznej obserwacji, z tymi systemami musimy tworzyć testymoniale. Nie 
że, tylko rozdajemy je, ludzie siadają i wychodzą. A następnie w tym procesie rozumiemy 
Emocje, zrozumienie Duszy Człowieka. Istota zrozumienia jednej Duszy staje się kamieniem 
węgielnym podróży człowieka w głąb kosmosu. Jest to bardzo podobne do komedianta, 
chodzi i znikąd uderza się w coś, ale nie ma tam nic w co mógłby uderzyć, ale teraz to staje 
się rzeczywistością, ponieważ w tym wymiarze, są niewidzialni, ale w jakiejś części siły 
naszej fizyczności wchodzą z nami w interakcje. Czy przejdziemy przez inne ciało poprzez 
naszą Duszę lub czy inna Dusza będzie mogła przejść przez nas, ponieważ jest w innej sile? 
W świecie fizyki wybraliśmy świat neutrino. Ilu z nas było pułapką dla neutrino Duszy 
innych? Lub czy stajemy się neutrino, aby zostać wchłoniętym w wymiarze siły innej Duszy? 
Co jest w makro, jest i w mikro. Nałożyliśmy pułapki, aby pochłaniać energie, w głębi 
planety nazywamy to neutrinami, aby zobaczyć czy wytworzą nowe fotony. Widzimy, 
oryginalnie gdzie naukowcy kosmiczni u których widzimy błyski światła w ich oczach, czy 
ten błysk byłby Duszą jakiegoś stworzenia która ląduje aby pływać w energii ciała człowieka? 
Czy stalibyśmy się jednym? Albo czy jest to coś, czym nie chcemy być, ale na końcu 
będziemy. To już nie są bajki. Otwierając portale, to są nieuniknione rzeczy, tego co nam się 
przydarzy, w nadchodzących miesiącach. Więc, czy potrzebujemy wprowadzić regulacje kto 
w nie wchodzi? Nie ma regulacji we Wszechświecie, poza czuciem Duszy Człowieka. 
Wkraczając w wymiar zaawansowanej technologii Uniwersalnej Społeczności, nie 
potrzebujemy uprzedzeń ani linii. Ale byciem świadomym i rozumiejącym pracę pól 
Wszechświata. Rozmawiałem wcześniej z szefem Fundacji Keshe i kiedy rozmawialiśmy o 
książkach, książka numer jeden dotyczy stanu materii, książka numer dwa dotyczy przejścia 
stanu materii z jednej w drugą, ale książka numer trzy dotyczy Plazmy. Jeśli spojrzysz na 
książkę numer jeden to miedź, numer dwa to nano-powlekanie, książka numer trzy to stan 
GANSu. A następnie, jak opanowaliśmy wiedzę, jak przechodzimy od książki numer trzy do 
numeru dwa i w tym przejściu, tworzymy jakiekolwiek warunki materii, których 
potrzebujemy. I w tym procesie, kiedy przechodzimy od stanu materii, do nano, do GANSów, 
i uwalniamy Duszę Człowieka, jak potwierdzimy jej istnienie w nowym wymiarze stanu 
materii? To na nas czeka, to nie jest jakaś bajka. Któregoś dnia, co jest przedstawione dzisiaj, 
pokaże ci portal, od teraz. Mamy bardzo prostą wersję portalu, która znajduje się w naszych 
tłumaczeniach, ale ponieważ nie jesteśmy tego świadomi, nie zauważamy tego. Ale teraz, gdy 
zaczynamy budować bardziej potężne systemy, i stajemy się bardziej świadomi tego, jaki jest 



następny krok? Jaki jest rozwój Duszy Człowieka w wymiarze fizyczności człowieka? W 
części tego, co nazywamy nowym miastem statków kosmicznych lub w miastem 
kosmicznym, stworzymy warunki, w których żaden człowiek nie poczuje się głodny, i nikt 
nie potrzebuje bogactw. Ty wybierasz, chcę być w warunkach śniegu, i cieszyć się 
zrozumieniem zimna, ponieważ mi się to podoba, lubię chciałbym poczuć zamieć, lub chcę 
mieć ciepło, 28 stopni i by było komfortowo. Czy będziemy zmieniać temperaturę dla 
każdego z nich? Lub czy tworzymy warunek w interfejsie Duszy Człowieka i fizyczność 
człowieka, że daje to uczucie do fizyczności. Gra się zmieniła i to już nie jest sen. Taka jest 
rzeczywistość, z którą musimy zmierzyć się w głębokim kosmosie. Przykro mi, nie mam 
generatora, by wziąć go dla ciebie na statek kosmiczny, przed którym możesz usiąść i się 
ogrzać. Nie wiem nawet, gdzie mogę znaleźć dla ciebie drewno, w kosmosie nie ma lasu, z 
którego mógłbym stworzyć palenisko. Ale mamy zrozumienie, że poprzez Emocje Duszy 
Człowieka możemy stworzyć obraz uczucia ognia, z drewna, nawet by go poczuć, tak samo, 
jak z pomarańczą i kubkiem. Ale dochodzimy do kolejnej istoty zrozumienia. Jeśli pole 
magnetyczne jest płytką miedzi z nano, a pole grawitacyjne jest płytą cynku, a interakcja tych 
dwóch stworzyła Duszę Człowieka, czy stworzylibyśmy warunek, tak jak tworzymy warunek 
dla absorpcji CO2 lub aminokwasu, czy stworzylibyśmy warunek by mieć obecności Duszy 
Kreatora? Więc w grawitacyjno-magnetycznym polu Duszy Człowieka, w różnych siłach, czy 
znaleźlibyśmy różne poziomy siły Duszy Kreatora? A odpowiedź brzmi: TAK! Ale zależy to 
w jakiej sile chcemy wezwać pozycję Kreatora. Jako, że nie jesteśmy dojrzali, w nauce o 
kosmosie i będzie fajnie w niej dojrzewać, ponieważ wiele się nauczymy. Nie otrzymamy 
wszystkich właściwych pól magnetycznych i nie otrzymamy wszystkich właściwych pól 
grawitacyjnych, a czasami gdzieś pomiędzy polami grawitacyjno-magnetycznymi Duszy 
Człowieka, by stworzyć Plazmę Duszy Człowieka, popełnimy błędy. W tych błędach lub 
wypadkach lub poprzez przyjemność, czy zobaczymy istotę stworzenia Kreatora, gdzie 
znajdujemy lukę między nimi dwoma. A potem jak zmierzymy się z rzeczywistością, patrzącą 
na poziom siły naszego własnego Kreatora w wymiarze naszego własnego zrozumienia? To 
jest bardzo podobne, jak jeden człowiek z dwoma rękoma i dwoje ludzi ciągnących każde 
ramię do boku. Czy byłoby to zabawne, czy też byłoby dużo krzyku i bólu? Ale co, jeśli ci 
dwoje pchali i byłeś na środku, zaczynasz się obracać i stałeś się punktem równowagi. Wtedy, 
czy byłoby to punktem zrozumienia równowagi pól i rozumienia Duszy Kreatora że jesteś w 
środku i środek jest w tobie i to ty jesteś totalnością. Potrzebuje to dużo dojrzałości, ale z 
ustanowieniem nowego, co nazywamy wrót portali, tak jak bardzo wzywamy, abyśmy mogli 
przynieść, możemy wezwać do wyjścia. A następnie, co robimy i gdzie wylądujemy? Jak 
sprawimy, że zawsze możemy dostać się z biura do naszego salonu i zamanifestować się, a 
nie u sąsiada w sypialni? Byłoby to bardzo zabawne, czyż nie? Teraz zrozumiesz, sypialnia 
sąsiadów może być kolejną galaktyką lub kolejnym Wszechświatem. Daję wan jeden jeden 
mały punkt widzenia, że wielu ludzi w Uniwersalnej Społeczności czeka, aż człowiek popełni 
wszystkie błędy, które oni popełnili by dojrzeć. Teraz jest twoja kolej, aby zacząć chodzić. 
Zbuduję wszystkie systemy, jeden po drugim. Przyniosłem prezent i podzieliliśmy się 
prezentem, ale człowiek musi dojrzeć poprzez swoje rządy i z czasem się tym podzielimy. 
Ale jeśli czytasz książki, jeśli przeczytasz patenty, jeśli spojrzysz na niektóre produkty, które 
zostały wydane, wszystko jest tam. Jak jeden z Poszukiwaczy Wiedzy powiedział mi 
niedawno cokolwiek widzisz jest już w książce, przeczytanie jej drugi raz ma inne znaczenie, 
teraz ją lepiej rozumiem. I powiedziałem, "teraz myślisz, że zrozumiałeś 80% tego, oznacza 
to, że nie zrozumiałeś 80% tego, te 20% o których myślałeś że zrozumiałeś, jest tym 80% 
którego nie zrozumiałeś i myślisz że zrozumiałeś. Ponieważ kiedy czytasz te książki, w 
kolejnych 10 latach, w kolejnych 5 latach po dalszym rozwoju technologii, teraz ma nowe 
znaczenie, ponieważ książki są napisane w języku ponadczasowej, nieograniczonej wiedzy. I 
płynie to zgodnie z poziomem zrozumienia człowieka, kiedy czyta książkę, w zależności od 



inteligencji człowieka. Gdy stajesz się bardziej inteligentny i rozumiesz więcej, przeczytałeś 
książkę dwa lata temu i zrozumiałeś to, a teraz czytasz to dwa lata później, wraz ze 
wszystkimi naukami i mówisz "o to właśnie miał na myśli, myślałem źle". Nic się nie 
zmieniło, moje zapiski są nieograniczone i ponadczasowe, i jest bez informacyjne. Zawsze ma 
takie samo zastosowanie, jest napisane językiem Wszechświata. To człowiek stawia 
ograniczenia, zgodnie ze swoją inteligencją. Więc kiedy zaczniesz rozumieć i w sposób, w 
jaki rozwijamy te technologie, gdzie chciałbyś wylądować? A jeśli masz problem, czy 
zechciałbyś, jeśli popełnisz błąd, żeby część twojej nogi była w jednej galaktyce, a kolejna 
noga w innej galaktyce, a ramiona w innym Wszechświecie? Ponieważ Dusza przyjmuje 
całość pól, jak kontrolujemy tę Duszę, tak że pozostaje we wszystkich wymiarach? Nawet ci, 
którzy nas słuchają w Uniwersalnej Wspólnocie, niektórzy uczą się więcej o sobie samych, to 
co przegapili przez miliardy lat w głębi kosmosu, w naukach. Jak powiedziałem, kiedy 
nauczam, uczę wielu, nie jest to tylko tym, kto jest na końcu linii, ale gdzie jest i gdzie jest 
słyszany, przez głos człowieka dla Duszę Człowieka i w której części Wszechświata? Teraz 
ludzie, którzy są na krawędzi technologii, jak to, co nazywamy, wielu z was jak możecie 
przekształcić to w nową wiedzę? Wielu z was boi się tego, co jest następne, jeśli zrobię to, co 
widzę a niektórzy z was szukają przygód idą do następnej granicy, aby zrozumieć, czym to 
jest. I niektórzy z was, którzy nie są w stanie zrozumieć, kiedy widzą roszczą sobie że są 
Bogami i stają się wszystkim. Ponieważ oznacza to, że jaki jest sens dojrzałości? I tutaj 
właśnie utknąłeś, aż dojdziesz do tego by bardziej dojrzeć w przyszłości czasu. Więc jak 
wyczuwamy naszą Duszę, jaka jest istota stworzenia? Co doprowadziło nas by być, jako 
część stworzenia, jako część nas samych? To nie jest tylko po to abyśmy byli i się uczyli, i na 
tak wiele sposobów byli z dala od rzeczywistości stworzenia, teraz gdy doszliśmy do 
zrozumienia całości. Czy musimy eksplorować lub czy musimy ufać w to co robimy? Czy 
otworzymy nasze oczy, aby zrozumieć, lub czy otworzymy nasze Dusze, aby zrozumieć, aby 
być z nimi w kontakcie, aby móc latać w rozpiętości Wszechświata, nie statkiem 
kosmicznym, ale poprzez siłę Duszy Człowieka? Do jakiej głębokości chcemy dojść i co my 
chcemy zrozumieć, z całości działania Wszechświata? Ale nadchodzi pozycja, czy jesteśmy 
świadomi, lub czy na pewno jesteśmy gotowi przejść do następnego kroku? Czy dojrzeliśmy? 
Lub jak rodzice którzy mówią dzieciom, "nie dotykaj"? Bo boimy się dotknąć, bo nie 
dojrzeliśmy, lub czy staniemy się dzisiejszymi rodzicami którzy kupują najnowsze gry 
komputerowe, ponieważ dzieci grają ale my nie gramy, ponieważ nie rozumiemy, który 
przycisk jest do czego. I pozwalamy następnemu pokoleniu dojrzeć, by stało się ostatnim 
fizycznym wymiarem istnienia tej planety. Czy musimy ewakuować całą planetę? Lub czy 
staniemy się jednymi z tych wyedukowanych, że wiemy, że czas już iść, czas na zmiany, czas 
na przekształcenie/przekonwertowanie z jednego w drugi. Nie ma znaczenia, jaki meteoryt 
uderzy w tą planetę. Lub mówimy, że to nigdy nam się nie przytrafi, i dzięki nowemu 
zrozumieniu technologii, i zrozumieniu pracy Wszechświata, jesteśmy pinezką we 
Wszechświecie czekającą aż coś w nas uderzy. Czy to polem, czy meteorytem, czy asteroidą, 
czy inną gwiazdą, inną galaktyką, lub innym Wszechświatem. Czy wsiądziemy do 
samochodu w ostatnich minutach by próbować uciec? Ale kiedy asteroida uderza, lub gdy 
galaktyki się zderzają, przepraszam, silnik samochodu nie zabierze cię zbyt daleko, nawet 
statki kosmiczne nie mogę zabrać cię tak daleko w tym czasie. Czy podróżujemy w 
kosmicznym wymiarze Duszy Człowieka? Wielu tak zrobi. Jak tworzymy te portale? Jakie są 
niezbędne narzędzia? Jakie są nowe wymiary? Czego więcej musimy się nauczyć, aby móc 
korzystać z tych warunków? Czy wiedza człowieka będzie ograniczona, tylko po to, by ocalić 
jego własną fizyczność, lub wymiarem zrozumienia pełnej wiedzy o Wszechświecie, aby móc 
żyć w dowolnym miejscu Wszechświata? Stań się podobny do mnie jestem człowiekiem 
Wszechświatów, czasami jest to dobre. Czasami spotykasz się z fajnymi rzeczami, 
przyjemnością jest coś mieć, by posiadać, aby jeść, by pić, by całować. Nazwijcie to moim 



dzieckiem, moim synem, moją córką. Ale czy niesiemy te same Emocje w odniesieniu do 
naszego potomstwa we Wszechświecie, kiedy nie ma wymiaru fizyczności lub czy całujemy 
ich Dusze? Nie jesteście kaznodziejami, jesteśmy prawdziwymi naukowcami Wszechświata i 
rozumiemy proces tworzenia i przemiany. Czasami jesteś książką numer jeden, czasami w 
wymiarze książki numer dwa możemy wylądować gdziekolwiek w zależności od tego, która 
grawitacja pasuje do ciebie i chcesz być jej światłem. Wtedy, czasami stajesz się książką 
numer trzy i chcesz być Plazmą wolności i Kreatorem innych wymiarów. Ale czy masz 
wystarczająco dużo w sobie, aby stworzyć i jest to we właściwym porządku? Kreacja portali 
będzie jednym z głównych przełomów dla człowieka by otworzyć kosmos. Lecz jak to 
zrobimy? Zbudujemy je w cegle czy zbudujemy je w budynku? Czy wybudujemy je na 
przestrzeniach parku lub czy będziemy je kontrolować jak akwarium ile pól wkładamy i na 
jakim poziomie i kto i gdzie się może zamanifestować? Co jeśli stworzenia o wielkości 10 m 
a my zrobimy portal 15 m i przyjdą dwa stworzenia a drugie ma 20 metrów to zobaczymy pół 
jego nogi? Lub czy zobaczymy duszę? Nowe miasto kosmiczne, lub miasto statków 
kosmicznych w chinach będzie wspaniałym miejscem do zobaczenia przez ludzi. i może by 
dowiedzieli się czegoś o sobie. Może dowiedzą się tam o funkcjonowaniu Duszy człowieka 
Gdy spotkamy się ze światowymi naukowcami w nadchodzących miesiącach wtedy całość 
nauki człowieka podąży w tym kierunku. Chiny staną się centrum wiedzy technologii 
kosmicznej we współpracy z irańskimi naukowcami. Jesteśmy tego pewni. Możecie nałożyć 
sankcje na statki i banki Nikt nie może nałożyć sankcji na wiedzę i na jej transfer i 
współpracę w wiedzy i technologii. Jeśli ktokolwiek współpracuje z tym to nałożymy takie 
sankcje, dobrze dla was bo my będziemy bardziej rozwinięci od was. Czy chcesz jeździć na 
ośle proszę bardzo, damy wam dwa osły. Więc to co nadejdzie jak to widzę pierwsze testy 
portali odbędą się pomiędzy Chinami a Iranem. Co możemy przetransferować pomiędzy 
dwoma miastami. i to co zobaczymy z tego się nauczymy. i później dodamy innych do tej 
organizacji sześciu. To jest tego piękno I jak widzimy Wszystkie te do maksimum 
dostępności i zrozumienia w następnych pięciu miesiącach zostanie dostarczone i pokazane 
na konferencjach. Siła wiedzy będzie tak wielka, że człowiekowi zabraknie słów i 
rozpoczęliśmy proces. Dostarczymy tak silną technologię z pełną solidną podstawą 
zrozumienia, że wiele rzeczy się zmieni w połowie tego roku. Moim jedynym życzeniem jest 
by człowiek nie stracił swej wiary w całość jej stworzenia. Czasem się to zdarza. I 
widzieliśmy wiele I w tym procesie Będziemy miejmy nadzieje będziemy mogli zabrać 
liderów tych narodów,którzy przybędą na te konferencje by zobaczyć funkcjonujące reaktory, 
gdy wytworzymy takie warunki, że będziemy mogli stworzyć warunki dla stworzenia duszy 
człowieka i kontroli Duszy człowieka. Gdy możecie stworzyć aminokwasy na powierzchni 
swoich wód, wtedy zrozumiecie, że w interakcji aminokwasów w odpowiedniej kombinacji 
tworzycie komórkę, krew następnie tworzycie również warunek różnej siły dusz. Lecz do tej 
pory tego nie rozumieliście. Teraz rozumiecie. To nie będzie centrum badawcze To musi być 
miejsce gdzie poszukujemy Duszy człowieka. Jej siły. Do jej rozwoju. Gra kosmicznej 
technologii skończyła się. Gra opanowania technologii statków kosmicznych właśnie się 
zaczęła. Technologia kosmosu była grą dla człowieka, który nie rozumiał rzeczywistego 
działania wszechświata. i dlatego pracował w stanie materii. W technologii statków 
kosmicznych, rozumiemy w pełni esencję kreacji od Kreatora do manifestacji fizyczności. I 
tylko ty decydujesz w jakiej sile pól kreatora chcesz się zamanifestować. W nadchodzących 
tygodniach i miesiącach pokażemy te portale, my Wprowadzę taką technologię na konferencji 
która położy kres wątpliwościom, że nadszedł czas zmiany. Nadszedł czas ewolucji 
człowieka. Czego potrzebujemy? I jak wzmocnimy duszę bez cewek miedzianych i nie 
wiadomo jakich drutów. Jak wytworzymy tętno Duszy człowieka? Jeśli słońce posiada puls to 
musi go posiadać Dusza człowieka. i zreplikował go w tętnie fizyczności człowieka.. Gdy 
puls duszy człowieka zestroi się z pulsem fizyczności człowieka w wymiarze fizyczności w 



sercu człowieka to wtedy gdy jesteś w perfekcyjnym zdrowiu. i istnieniu. Nie ma różnicy 
pomiędzy Duszą człowieka i Słońcem. I Ziemią. Czy to zmienia puls serca słońca z tymi 
wszystkimi plazmami na górze, w sercu materiału? Lub czy zmieniło na ziemi z tymi 
wszystkimi górami i wodami? Wciąż posiada puls z jego Duszy. tak samo jest z Duszą 
człowieka i jej pulsem. Jak długo pasuje do pulsu fizyczności człowieka Znajdziecie 
egzystencję człowieka ponieważ to jej bliźniak. Gdy fizyczność traci dostrojenie to jest czas 
odejścia. Transfer fizycznego wymiaru do przestrzeni duszy człowieka. To jeśli to 
zrozumiałeś i uświadomiliśmy sobie na zeszłotygodniowym wykładzie, w jaki sposób nasza 
Dusza stworzyła sobie klatkę by był kokonem czyli mózgiem człowieka ze strukturą 
fizyczności wapnia Co się stanie gdy otworzymy tą klatkę? Co będzie chciała pokazać w 
wymiarze jej obecności? Ziemia pokazuje góry i wodę nasze ciało wybrało mózg i czaszkę i 
skórę. Gdy uwolnimy kajdany pól magnetycznych ziemi co się stanie z wodą na tej planecie? 
To samo się stanie z Duszą człowieka jeśli to rozumiesz. Teraz następna generacja systemów 
z Austrii, które zobaczymy I miejmy nadzieję, jeśli Arizona dogoni oni nie chcą być 
pomidorem ( przysłowie ) należy rozwinąć ten cykl energii bez fizycznej interakcji lecz w 
wymiarze Duszy człowieka I jak powiedziałem na wykładzie w zeszłym tygodniu Jeśli 
zrozumiecie proces i jeśli zrozumiecie całość Czy możecie stworzyć bliźniaka Duszy? Ten 
bliźniak Duszy będzie miał wiele zrozumienia w przyszłym procesie podróży kosmicznej. Bo 
jeśli zrobiłeś Bliźniaka Duszy w wymiarze siły fizyczności człowieka Zawsze możesz wrócić 
do domu. Nigdy się nie zgubisz w przestrzeni kosmosu wszechświata czy unikosu. Jako, że 
twój wszechświat posiada powrotny odcisk palca. To tak jak gołąb który znajduje swój dom. 
Bo zrozumiał siłę pól w zależności od tego co się dzieje na tej planecie, jak wiele kamieni na 
stoku i jak wiele drzew wokół upadło Zawsze ląduje na tym samym drzewie i tej samej gałęzi. 
I jeśli drzewa nie ma znajdzie najbliższe drzewo bo tak się nauczył.... nieczytelne Teraz 
rozumiecie więcej. Potrzeba wiele by to zrozumieć prawdziwe zrozumienie technologii 
kosmicznej i funkcjonowania wszechświata. i to jest cześć wykładów które rozpoczęliśmy w 
2019 W 2018 mówiliśmy o Duszy i pozycji Teraz rozumiecie działanie Duszy. jej 
pozycjonowanie jej siłę gdzie powinna być, jak się musi zachowywać Dr Klaus ma pan wiele 
nowych maszyn do zbudowania. jeśli pan wróci do tego co powinien pan robić Nowe 
zrozumienie nie tylko fizyczności człowieka Za pomocą tych maszyn elewujemy tylko Duszę 
fizyczności człowieka bo jesteście ograniczeni do miedzi. Cały proces rozwoju polega na 
dotarciu do Duszy człowieka bez wymiaru i bez przywiązania do warunku. do jakiegokolwiek 
stanu materii. Dokładnie tak samo gdy tworzycie te portale stworzyliście limity miedzi więc 
tworzycie tylko takie warunki dla tych stworzeń które mają miedź w składzie. Zrób jeden 
element z cynku a drugi z miedzi i zobacz co innego przyciągniesz. I wtedy idziesz w 
niewymiarowe, bez silników, które nakładają ograniczenie miedzi wtedy zobaczymy co się 
pojawi. Cała wiedza znajduje się w patentach Jak wyjawić tajemnicę zawartą w patentach 
znajduje się w książkach. I jak wejść do Duszy człowieka to zrozumienie ukrytych słów 
pomiędzy książkami i patentami. Wiedza jest ukryta aby człowiek gdy stanie się mądrym nie 
mógł nikogo skrzywdzić. Jeśli zrozumiałeś lub zrobisz tego jedną część zrobisz sobie 
krzywdę lecz gdy zrozumiesz i połączysz oba razem Dojrzałeś wystarczająco by stać się 
człowiekiem kosmosu. Jakieś pytania? Dziękuję Panie Keshe przypomnę uczestnikom, że 
możecie podnieść rękę aby móc zabrać głos. I mieliśmy kilka pytań wcześniej Jednym z nich 
było, czy istnieje blueprint do generatorów z Ghany jednostek Energetycznych z Ghany czy 
będzie do tego publiczny Blueprint ? Nie. Ok Nie. Ja to zaprojektowałem gdy byłem w 
Ghanie i tak zostaje, bo są do tego różne wersje. Ok. Mieliśmy wcześniej pytanie od Stephena 
Lee na czacie Livestream Proszę zapytać pana Keshe o przeciwbieżne magnetyczne pola i jak 
to się odnosi do zastosowania GANSU dynamicznych reaktorach. Przeciwbieżność rotacji pól 
pochodzi z odniesienia do innych pól znajdujących się w pobliżu tego pola. Tłumaczyliśmy to 
wcześniej My w oryginalnych reaktorach gdy to opracowaliśmy mogliśmy to zobaczyć Gdy 



widzisz kopułę widzisz system znajdujący się w Iranie wewnętrzny system obraca się 
przeciwnie do wskazówek zegara i zmieniliśmy tylko niektóre parametry w sile pól. System 
się zatrzymuje i zaczyna obracać się w drugą stronę. Więc kierunek obrotu we wszechświecie 
jak to tłumaczyliśmy jest zależny od środowiskowego ciśnienia pól magnetycznych na istotę. 
Jeśli, zależy od siły i pozycjonowania. Jeśli masz słońce tutaj powiedzmy w sile 3 i planetę 
tutaj w sile 1 ta możne obracać się odwrotnie do wskazówek zegara. Lecz jeśli sprowadzisz ją 
do tego samego 3 i tutaj 1, teraz pole może się zmienić. To ta sama planeta. Widzisz to gdy to 
testujesz Wiesz jeśli weźmiesz pierścieniowe magnesy i połączysz je razem możesz się nimi 
swobodnie bawić To jest bardzo proste lecz jeśli potrafisz to zrobić Widzisz że siły pól 
skierowane są w tą stronę. i jeśli podejdziesz bliżej nagle zauważasz ze siły pól idą w tą 
stronę a ten się przewraca. To ten idzie odwrotnie a popchnięcie by szedł zgodnie ze 
wskazówkami, przewraca się i i zostaje przyciągany staje się magnetyczny. Więc teraz jest im 
dobrze jeśli spojrzysz siły pól obracają się stosownie do tego co jest. Lecz w momencie gdy 
przysuniesz bliżej, to zamknięcie przestrzeni przepływu pól. To po prostu jeśli zasysasz czy 
wypuszczasz. I w pewnym punkcie nie możesz więcej zassać musisz wypuścić. I to przenosi 
pola energii. Jest to opisane w niektórych książkach jak opisywaliśmy pewne eksperymenty. 
To zależy od siły i pozycji. Jeśli jest ta sama siła ale zmienia się pozycja na bliższą, to jest 
brama dla pól które muszą gdzieś pójść. Bardzo proste do zrozumienia. Jeśli to pole 
przechodzi a wszystkie magnetyczne znikają to Grawitacyjne przejmuje, więc teraz pchnie 
wszystko na odwrót. I jeśli cofamy się do tyłu, jest luka przestrzenna by pójść. To wraca do 
pierwotnego nauczania, pierwotnego obrotu. I wyjaśniłem jeśli wrócisz To jest północny a to 
południowy biegun. Przepraszam Zacznę od nowa. Masz północny i południowy biegun. 
Istniała teoria gdzie to pole się zmienia? Pole nigdzie się nie zmienia z magnetycznego na 
grawitacyjne To to samo pole zależy od pozycji obserwatora. i wtedy wraca spowrotem, jeśli 
weźmiesz dwa prostokątne magnesy jeśli masz dwa wyjścia Co się dzieje? Naciskają na 
siebie Te pola muszą gdzieś pójść one nie mogą wejść bo jest luka o innej sile. Nie mogą 
wejść jest za grube by wejść pomiędzy te dwa. Co więc robi? zaginają się by otworzyć pole 
drugi magnes się odsuwa i widzisz separację. To samo dzieje się jeśli weźmiesz południowy 
biegun. Jeśli weźmiesz 2 południowe bieguny razem Co się dzieje? To jest południowy 
biegun nazywamy to wejściem. One chcą zassać z wszechświata najwięcej pól jak to możliwe 
ale nie może się tak stać. Co więc robią? Jeden się odsuwa i oba są zadowolone więc dwa 
podobne bieguny odsuwają się, to jedyny powód bo gdy masz, tu chcą wyjść tu chcą wejść. 
Pola są zawsze takie same i i w odpychaniu czy przyciąganiu starają się absorbować. Lecz co 
się stanie jeśli postawisz północny i południowy razem. Wychodzę, jestem przygotowany by 
zaakceptować, więc się łączą. To jest zrozumienie nowej definicji i prawdy o ruchu pól, a 
następnie rozumiesz pewne punkty, gdzie te dwa muszą, dostosować się nawzajem, ale niosą 
siłę tych dwóch, ich pozycję albo stają się przeciwne i obracają się, i stają się kolejnym 
grawitacyjnym do magnetycznego. Tak samo jest w luce przestrzennej, to rotacja pól. Masz, 
oba przechodzące od wyjścia do wejścia, a następnie teraz ty decydujesz o dystansie luki 
przestrzennej. Jeśli te dwa pola mogą się spotkać, otrzymasz lukę. Jeśli nie mogą tego zrobić, 
to idzie w drugą stronę, teraz masz lukę przestrzenną w ten sposób, więc zmienia rotację, to 
jest wszystko, czym to jest. To jest ten sam, biegun północny, biegun południowy, wejście, 
wyjście. Nazywasz to z ruchem ze wskazówkami zegara, a to nazywasz ruchem przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, ale obrót w zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara, 
zależy od siły pola, tego co jest przed nim. I to jest to, czego nikt nigdy nie rozumiał o 
pozytonach i innych, jak je nazywają, teraz rozumiemy. Zdobądź sobie magnesy, dwa 
pierścieniowe magnesy i pobaw się z nimi i zobaczysz to. Problem polega na tym, że od 
początku, za pierwszym razem przedstawiono nam prostokątne magnesy. I jest to jednym z 
największych problemów w świecie nauki. Nie powinno się dawać prostokątnych magnesów 
dzieciom lub naukowcom na początek, zawsze musimy zaczynać od pierścieniowego 



magnesu, w każdej edukacji szkolnej. Wtedy sposób myślenia staje się prawidłowy. To jest 
problemem. Dla nas, by przekształcić z tego do tego, stało się naszym największym 
dylematem. To jest, gdzie zatraciliśmy się w polach grawitacyjno-magnetycznych i 
potrzebowaliśmy Newtona przez 20 lat, aby dojść do zrozumienia, od czasów gdy jabłko 
spadło na jego głowę. Nasza fizyczność stworzyła wiele problemów dla zrozumienia prawdy 
o stworzeniu, ponieważ zaczęliśmy zbytnio ufać naszym oczom, a nie naszym Duszom i 
może mieliśmy trochę, ale może teraz nadszedł czas, aby zrozumieć, że trzeba z tego 
wyrosnąć. Jakieś inne pytania? Proszę, ci z was, którzy są w tych badaniach, na tym poziomie 
i chcecie pokazać swoją technologię nie ma znaczenia czy jesteś z nami w kontakcie lub nie 
lub chcecie pokazać, technologie które widzimy, że mogą być pokazane na całym świecie, 
jako rozwój nauki o kosmosie i Plazmie, zapraszamy was poprzez rząd chiński, abyście wzięli 
udział w konferencji, aby pokazać technologię lub jako przedmiot na wystawie. (RC) Mamy 
techniczne pytanie od Lawrence'a, wspomina: "silniejszy karmi słabszego, jest to zasada, 
magnetyczny silniejszego karmi grawitację słabszego, jak jest... (MK) Kto tak mówi? Kto to 
mówi? (RC) Tak mówi Lawrence. (MK) On może mówić co mu się podoba ale czasem 
grawitacja jest silniejsza niż magnetyzm, ale dostosowują się wzajemnie. (RC) Więc jego 
pytanie, nie jestem pewien, czy jest ono w dalszym ciągu istotne, ale jego pytanie kończy się: 
"jak grawitacja jest w stanie zassać magnetyczność silniejszego? (MK) Widzisz, to jest jak 
różnica temperatur idąc niżej do wyższego, ale tutaj idziemy z wyższego do niższego i z 
niższego spowrotem do wyższego. W trakcie procesu pól, gdy przechodzą, musisz zrozumieć, 
kiedy robimy.... To jest coś naprawdę bardzo interesującego, być może możemy na nie 
odpowiedzieć. Kiedy masz planetę Ziemię, a następnie pola magnetyczne stają się polami 
grawitacyjnymi, a potem stają się silniejsze o daną siłę, ponieważ wiemy, że biegun północny 
jest o tyle stopni cieplejszy od bieguna południowego. Wielkość lodu bieguna północnego jest 
inna niż południowego, ponieważ tutaj jest chłodniej. Więc skąd wziął się ten wzrost? 
Dlatego naukowcy mówią, nawet teraz wielu naukowców mówi o zmianach, nie zmienia się, 
jest to ciągły proces. Ale, ten kiedy nadchodzi, ma warstwy pól, i gdy przechodzi przez nie, 
różne redukcje zwiększają, w centralnym rdzeniu Plazmy Ziemi, dodają do niego. Więc 
wychodzi silniejsze, ponieważ teraz jest załadowane, po prostu przechodzi przez ładowarkę. 
W Plazmie Wszechświata ładowanie jest bardzo, bardzo niewielkie. W Plazmie planety, jest 
gdzie ładowanie staje się, jest przekształceniem materii w pole. Nie jest tak, że Ziemia stale 
wysyła pola na zewnątrz, także wchłaniania pola. I w tym procesie to, co jest absorbowane 
przez pole grawitacyjne, jest dodawane do Plazmy, która jest tam, więc staje się naładowana, 
otrzymuje energię z rozpadu, z rozpadu jądrowego, z procesu rozpadu Plazmy, w centrum 
rdzenia i materialnego stanu bezwładność tej planety. Dlatego wychodzi silniejsze i dlatego 
nigdy nie zrozumieliśmy, ale teraz rozumiemy. To jest jak, gdy idziesz do domu, jesz trochę 
jedzenia i dostajecie nowe ubrania, i stajesz się cięższy i już nie jesteś głodny, więc jesteś 
silniejszy i idziesz dalej, naładowany. Jak powiedziałem raz do mojego dziecka: "Ziemia jest 
dosłownie jak restauracja na wynos, przychodzisz, zabierasz, ładujesz i idziesz, przychodzisz 
głodny, dostajesz to czego potrzebujesz, odchodzisz. To wszystko czym jest, ale tutaj jest to 
skoncentrowana materia Plazmy, w otwartej rozpiętości Wszechświata, jest bardzo luźna, ale 
wciąż na tym luźnym poziomie są pola, których potrzebujemy jako pakiety Plazmy do 
naładowania. To, co widzimy, i jest błędem w świecie nauki, to co mówią, miliony lat zabiera 
światłu, aby przetransferować się stamtąd do nas, to wszystko bzdury. Jeśli spojrzeć na to, to 
jest tunel pól i jest natychmiastowy. To co widzisz, jest tym co tam jest, ale zależy w jakiej 
sile, na to patrzysz. Ponieważ patrzymy w lukę przestrzenną magnetycznego i grawitacyjnego 
- Duszę Kreacji. Nie oznacza to, że wszystkie pola są spakowane i nic nie przepływa, gdyby 
tak było, nie byłoby nic widać, blokada. To są kłamstwa, których dzisiejsi naukowcy uczą i 
widzimy stopniowo wielu, wielu naukowców.... Oglądam na, jak to się nazywa Discovery 
Channel i nowe, naukowe kanały, które wchodzą na antenę. Widzę wielu naukowców, jeśli 



słuchaliście ich prac, pięć lat, sześć lat temu, dziesięć lat temu, zmienili swoje opinie. 
Przeczytali książki, zrozumieli technologii KF i próbują wprowadzić ją do nowej wiedzy. 
Wcześniej to nie istniało, kiedy słuchałem ich prezentacji pięć lat temu, na Discovery Channel 
lub na innych kanałach, a teraz zaczęli używać słów KF, ponieważ oni są coraz bardziej 
dokształcani i gdy starają się to wnieść jako ich zrozumienie, nowych poziomów, ale wiedza 
została udostępniona i właśnie to, nowa nauka przyniesie nam teraz. Miejmy nadzieję, że w 
nadchodzącej konferencji kiedy światowi naukowcy od kosmosu i rolnictwa, medycyny, 
przybędą zobaczyć i zrozumieją przełom w nauce, wkrótce zobaczymy rewolucję w każdej 
technologii, bardzo szybko. Zamknięcie wielu nieporozumień. Zastanawiam się, kto będzie 
pamiętał kogoś o nazwisku Stephen Hawking. Nazywam go Stephen Haking (z ang. hakować, 
włamywać się), ponieważ to jest fałsz, który został wprowadzony i jedno po jednym trzeba 
było zrobić. Więc spróbuj zrozumieć, i przeanalizować rzeczywiste działanie Plazmy, we 
wszystkich wymiarach i wtedy zrozum dlaczego, odpowiadasz swojej Duszy. Dodanie do 
wiedzy człowieka, w świecie technologii kosmicznej, i Uniwersalnej Społeczność, nie 
powinna zależeć od kogoś zwanego Keshe lub Uniwersalnej Społeczności. To musi stać się 
naturalnym procesem zrozumienia Kreacji. Wtedy analizujesz wszystko takim jakie jest, w 
punkcie w którym jest, ponieważ nigdy nie widziałeś tego wcześniej, jak to się wzięło, skąd 
to się wzięło. Dla człowieka by mógł analizować działanie Wszechświata, gdy zrozumiesz 
proces, staje się to bardzo łatwe. Jeszcze jakieś pytania? (RC) Mieliśmy pytanie od Fred, 
zapytał: Czy kosmiczne miasto w Rosji, Nowosybirsk już jest zapowiedzią nadchodzącego 
chińskiego miasta kosmicznego? (MK) Chińskie miasto statków kosmicznych będzie 
wyjątkowe. (RC) Tak też myślałem. (MK) Będzie ono absolutnie wyjątkowe, będzie 
przyjemnością pracować z chińskimi naukowcami i światowymi naukowcami, aby stworzyć 
to dzieło. To jeden z darów chińskiego rządu, od prezydenta Xi dla jego narodu, że staną się 
1000-letnimi naukowcami w tym kraju. I miejmy nadzieję, że jako inicjatorzy tego - chińscy 
naukowcy i naukowcy z FK, przedstawią bardzo, bardzo dobre zrozumienie tego co 
nadchodzi. Mamy zespół produkcyjny, który zostanie zaproszony mamy architektów w 
Fundacji Keshe, którzy projektują nasze fabryki i rozumieją pracę Plazmy. Utworzymy 
miasta, które niosą etos i pracę Fundacji. Dziś po osiągnięciu porozumienia z chińskimi 
władzami, wysłałem wiadomość do zespołu zarządzającego KF: "Misja zakończona". Jej 
realizacja polega na byciu w stanie swobodnie dzielić się wiedzą, i jak to było moim 
życzeniem, jednocześnie z całą ludzkością. Kiedy masz dziesiątki światowych ambasadorów, 
światowych ministrów, wtedy wiedza będzie natychmiastowa, na przestrzeni całej planety. I 
nad tym właśnie pracujemy i dlatego rok 2019 będzie zmianą. Miasto statków kosmicznych, 
to nie jest tak że wszystko będzie naszą wiedza, będzie wiedzą ludzkość, ale z akcentem 
zakończenia, kończąca część jaka jest wiedza do tej pory i jaka ma nadejść. Ponieważ nie 
będzie ostateczną, potrzebuje dużo więcej zrozumienia i dodatków i to musi zostać 
uwzględnione w całej strukturze. To, co miejmy nadzieję posiadamy warunki i systemy, do 
tego czasu, ponieważ będzie bardzo imponująco zobaczyć i to co zebraliśmy do tej pory by 
było częścią prezentacji na tej konferencji, jest by pokazać natychmiastową reakcję, 
natychmiastowy efekt. Jak ludzie wchodzący z problemami, z chorobami, mogą monitorować 
ich istnienie i w trakcie trwania konferencji one już nie istnieją, poprzez używanie jej 
(technologii). Bycie w stanie tworzyć materiały na stole, ty decydujesz, to jest dzieło Fundacji 
Keshe w Arizonie i jak się nazywają, w Austrii. Te maszyny, te systemy powinny być w pełni 
gotowe do pracy do czerwca. Nie-zmotoryzowane systemy, w pełni działające. Musimy 
wykazać niezależność jako Plazmę, nie niezależność od cewek, i ludzie siedzą jak gromada 
piłek, mając nadzieję, że się poruszą. Musisz zrozumieć proces, a jeśli ktoś poza Fundacją 
zrobił to i może to zrobić, zapraszamy cię, nie należy to do jednej lub dwóch organizacji. 
Jeszcze jakieś pytania? (MK) Mieliśmy pytanie które pojawiło wczoraj się na grupie "Keshe - 
Plazma Reactors" gdzie niektórzy ludzie byli zaniepokojeni, że nie widzieli wystarczająco 



dużego postępu w widzeniu światła. Chcą zobaczyć światło na końcu tunelu, w pewnym 
sensie. (MK) Nie ma końca tego tunelu, zależy gdzie stoisz. (RC) Tak, to prawda. Ale w 
kwestii kreacji światła, lub innych efektów które definitywnie możemy przypisać 
plazmatycznym... (MK) Myślę, że wróćmy do tych z Austrii i Chińskiej KF, muszą być w 
stanie to pokazać. Widzicie, częścią reakcji, że nie możesz zobaczyć światła to ograniczenie 
do stanu materii i dlatego naciskamy z tymi nie-zmotoryzowanymi systemami, ponieważ 
poprzez systemy z motorkami macie ograniczenie w przepływie pól plazmy. I wtedy macie 
ograniczenia w sile i nie możesz tego pokazać. Chyba, że możesz zbliżyć systemy do siebie. 
Pięknem kreacji plazmy i światła, bardzo podobnie do ładowania krwi w żyle człowieka, w 
żyłach krwi, jest to że plazma potrzebuje lądowania i rozładowania. I potrzebuje bicia serca. I 
jedna grupa w KF osiągnęła to i uciekła z tym i zostawiła to i teraz miejmy nadzieję, 
powrócili do tego. Ponieważ, to bicie serca tworzy warunek, tego co nazywamy, nie-
zmotoryzowane i wtedy jest jak przepływ krwi w ciele człowieka. Nie ma tam pompy. 
Interakcja i przepływ krwi człowieka jest interakcją magnetycznych pól ciała i fizycznego 
wymiaru interakcji pól. 37 stopni, dlaczego gdy dochodzimy do 41 stopni i tracimy wszystko? 
Bardzo łatwo. Wymiar magnetycznego pola, siła aminokwasu, przy 41 staje się dokładnie tym 
co Arizona pokazała nam 2-3 tygodnie temu. Jon podgrzał to i nie ma pól magnetycznych, 
więc nie ma interakcji w tej sile. Nikt na to nie spojrzał, nikt nie zrozumiał co było na stole. 
Więc, jeśli dotrzesz do tego punktu i możesz wymusić siły pól razem. Gdzie jedno jest dużo 
bardziej silniejszy, a drugi słabszy od tego pierwszego, przepływ pól z jednego do drugiego w 
interakcji wejścia do tego pierwszego tworzy światło. Bardzo prosto. Nie ma sensu aby mieć 
odpaloną okrągłą szlifierkę i trzymając nóż w kieszeni, mówienie: "dlaczego widzę iskry?". 
Czyż nie? Nawet gdy wyciągniesz nóż i ustawisz go do kręcącego się koła. I nie ma sensu 
trzymanie go w odległości 2cm też nie ma iskier, czyż nie? Nie ma światła. (RC) Tak, to jest 
dobra analogia. Życzę, żebyś dał nam trochę więcej, wskazówek odnośnie tego jak.... (MK) 
Nie. nie, żadnego kierunku, nauczyłem was wszystkiego... Nauczyłem was wszystkiego. 
Powiedziałem od początku że nie pokażę żadnej magii. To jest właśnie gdzie Mojżesz 
popełnił błąd za pierwszym razem, Jezus zrobił najgorzej, a Mohamed pojechał po bandzie. 
Stali się grupą magików. Tym razem obędzie się bez magików. Wy jesteście magikami, my 
uczymy wy robicie. Ja jestem nauczycielem. Wy jesteście bardzo dobrymi uczniami, ale 
niestety lubicie się dużo bawić. Wyobraźcie sobie małego chłopca który siedzi z mamą przy 
stole i przy talerzu z jedzeniem i mama wkłada mu łyżkę jedzenia do buzi a on zaczyna 
biegać dookoła stołu zanim siądzie gotowy do następnej łyżki. Wy jesteście tym dzieckiem, 
usiądźcie i sami zjedzcie to jedzenie wtedy będzie wam smakować. (RC) Ok. Przepraszam, 
kontynuuj. (MK) To jest problem, nie będę uprawiał żadnej magii. Nauczę was, pokażę wam. 
Zrobiłem swoją magię i kiedy ją pokazałem stałem się wygnańcem. Król chciał zastraszyć 
nowego magika, aby mógł zrobić i pokazać innym zasłaniając się koroną króla. (RC) 
Prawdopodobnie to utrzymało cię przy życiu, tak. [śmiech] Mamy pytanie od Jan, panie 
Keshe, "czy Kreatora ma coś do powiedzenia w nadchodzącym rozwoju lub czy on lub ona 
jest tylko obserwatorem. Jak rodzice obserwujący dzieci na placu zabaw?" (MK) My 
obserwujemy. Następne pytanie. (RC) Zobaczmy tutaj, ok Mamy tutaj pytanie od Pia. (MK) 
Muszę wyjść za niedługo, mam jeszcze z 5-10min i muszę iść. (RC) Może w takim razie to 
będzie ostatnie. Zobaczmy tutaj. Dwa pytania dotyczące "gdzie pokazać się w naszych 
podróżach kosmicznych, gdy dojdziemy tak daleko? Czy jest to możliwe że uniwersalne 
prawa natury w Uniwersalnej Społeczności podróży kosmicznych, że jest Etos i naturalne 
prawa wbudowane w system, więc prywatność dla każdej osoby i domu będą chronione. Więc 
nie jest to możliwe aby pokazać się w swoich sypialniach, lub prywatność?" (MK) Możesz 
mieć rację, ale kto pisze to prawa prywatności w Duszy Człowieka? Jest to zrozumienie 
interakcji pól. I zrozumienie które pole chce dać, a które chce dać. Niestety nie jest to wieczór 
kawalerski na Biegunie Północnym. Więc wy musicie zrozumieć i bierze się to z szacunku i 



zrozumienia pozycji w stosunku do pól. Jeśli spojrzycie na to, w rzeczywistości, jeśli 
wejdziecie w głębię zrozumienia totalnej wiedzy i jednego dnia człowiek to zrozumie. Kto 
opowiedział człowiekowi historię o Adamie i Ewie? I czy Ewa była częścią Adama? lub czy 
Adam był 'mniejszy' poprzez kreację Ewy. Czy Adam jest Kreatorem lub to, co nazywamy 
neutronem początkiem i Ewą nowym Adamem jest proton i elektron. Ale człowiek nie mógł 
tego zrozumieć tamtym czasie. Jedno nie może istnieć bez innych ponieważ potrzebuje tej 
wewnętrznej siły. Jeśli spojrzysz w rzeczywistości na tak wiele sposobów Adam i Ewa 
znajduje się w człowieku. Adam to Dusza człowieka, a Ewa jest jest sercem człowieka. 
Wymiarem Duszy fizyczności jest Ewa jest potwierdzeniem istnienia Duszy I zajmie to 
człowiekowi wiele czasu by to zrozumieć. Tak jak Dusza ma puls tak samo stworzyła swój 
obraz w promieniach serca człowieka w wymiarze umysłu. Jeśli spojrzysz na wielkość Duszy 
i wielkość serca oraz w sumie w całości sił pól to zrozumiesz Duże w magnetycznym małe w 
grawitacji i odwrotnie. Teologia Adama i Ewy oraz i kreacja jest w strukturze człowieka, ale 
on nigdy jej nie widział. Bo zawsze patrzył na te dwa różne części to mój mózg a to jest moje 
serce i nie wiedząc, gdzie jest Dusza dlaczego Dusza musi być taka jak serca? I jaka jest 
pozycja w odniesieniu do serca i duszy, która jest duszą fizyczności i zachowanie człowieka 
Postawa człowieka jego kształt Wszystko połączone. Kończymy na dzisiaj?, Musze udać się 
na spotkanie tak. Panie Keshe z tej strony Pete zespół edukacyjny mogę dać krótkie 
ogłoszenie proszę? Proszę. Dziękuję. Chciałbym przypomnieć wszystkim prywatnym 
studentom, że nowy trymestr pierwszy trymestr w 2019 r. rozpoczyna się w poniedziałek 14 
stycznia i zaczynamy zajęcia o 14 na których zamierzamy wprowadzić nowy sposób 
nauczania, więc chcielibyśmy zachęcić wszystkich przyszłych nauczycieli wszystkich 
studentów, by się pojawili, Jeśli nie odnowiliście członkostwa na 2019 rok proszę, zróbcie to 
również i my witamy nowe artykuły od poszukiwaczy wiedzy czy to dla Plasma Times lub 
naukowego dziennika. i ostatnia rzecz jest Jak ogłosił pan na początku o możliwości 
prezentacji naukowej dokumentów na konferencji w Chinach rozmawialiśmy również o by 
dać Poszukiwaczom wiedzy możliwości przedstawienia swoich być może w czwartkowych 
naukach w pierwszy czwartek miesiąca, w którym my prezentujemy nowe Plasma Times, 
Chciałbym powitać i zachęcić autorów by przygotowywali prezentacje ich pracy ich 
dokumentów i by przyjść na publiczne warsztaty poszukiwaczy wiedzy oświecić innych 
wiedzą z własną pracą, a także by przywitać pytania i odpowiedzi podczas tych sesji jak 
również w tym świecie naukowym czy to ty najpierw piszesz dokument wysyłasz go na 
konferencję, a następnie przedstaw to przez 20 minut na konferencji a następnie 5 minut 
pytania i odpowiedzi, a my też możemy ułatwić to przez platformę publiczną KSW. Dziękuję 
bardzo.Dziękuję bardzo jest coś, co muszę przypomnieć w tle naszemu zespołowi 
zarządzającemu i zespołowi ds. edukacji Te czasopisma, musimy wydrukować. Może kilkaset 
sztuk. Aby dało to wymiar fizyczności na ogólną konferencję na temat Czasopismo w 
internecie jest inne i gdybym poprosił o zarząd KF , aby umieścić czasopisma na sprzedaż 
jako wydruk robisz prezentację dziennik nad jedną twardą kopią, to jest to, co jest i 
wystawiony na sprzedaż jako wydruk do wydrukowania, które to pozwala ludziom trzymać. 
Mogą do tego wrócić. Myślę, że Dzienniki muszą iść do druku teraz gdy zaczynamy nasze 
publikacje Zamówić lub pozwolić by było. potrzebuje tego na konferencji i ci z was którzy 
zostali zaproszony przez Chiński rząd, aby przedstawić twoje dokumentów i innowacji muszą 
spodziewać się że będą zadawane pytania. Lub przynajmniej być częścią oświecenia 
naukowców. Nie zapomnijcie przynieść nowej wiedzy w nowej wiedzy będzie to szokujące 
dla nich. Gdy można fizycznie pokazać np: produkcję materiału z interakcji pól 
niedynamiczny, jak to nazywam niezmotoryzowanym dynamiczne systemy tworzenia wody 
tworzenia jak to się nazywa? Usuwanie raka możesz pokazać rządowe badania, które zostały 
przeprowadzone naukowe dokumenty Grupa która jest przygotowana na tę konferencję 
przyniesie cały pakiet, który pokazuje jak jak świat naukowy został z tyłu. za tym co zostało 



opracowane, Nie jako coś co się pojawiło, ale jest tam, kiedy on tam jest kiedy tego dotkną, 
nie będą mogli temu zaprzeczyć. I zostałem poproszony w bardzo delikatny sposób umieścić 
500 najlepszych naukowców świata razem, aby wprowadzić nową technologię kosmiczną To 
po prostu rozmowa a jeśli zdecydujemy się umieścić top 500 naukowców po jednej nie 
będziemy ogłaszać kim oni są, ponieważ wiemy, co oni z nimi zrobią. Już zabił dwóch z nich 
Ci z Chińczykami spróbują przywieźć 1000 najlepszych naukowców razem. Podczas gdy 
umieścimy razem , tych którzy rozumieją dzieło stworzenia, i plazmę. Musimy być otwarci, 
by być nie by kwestionować, ale by wyjaśnić. Gdy zadają ci pytania, czasem ja dostaję trochę 
temperamentu.... Ale musicie zrozumieć oni nie wiedzą czego się spodziewać. To co 
powiedział Chrystus: wybaczcie im oni nie wiedzą co robią. Porozmawiamy o tym więcej o 
tym zespół, który jest ustawiony na konferencję spotka się za kolejne kilka dni. Może w 
sobotę niedzielę musimy się spotkać ponieważ musimy przesłać program do rządowi do 
piątku. Kogo zapraszamy, i na jakim poziomie i co zamierzamy zrobić. Będzie dużo spotkań z 
politykami i dyplomatami, których musimy dokonać w szczególności w Stanach 
Zjednoczonych z NASA i innymi organizacjami zaproszenia wychodzą z chińskiego biura 
rządu, ci którzy są w Brazylii Brazylijska KF musi się skontaktować dajemy wam wskazanie, 
z kim rozmawialiśmy. Musicie porozmawiać z naszymi biurami z szefem kosmicznej 
technologii w Brazylii. Damy wam imiona, oni wiedzą, kim jesteśmy wysyłamy do nich 
korespondencję. Organizujemy których naukowców na jakim poziomie oni wyślą. Nie 
chcemy, żeby zrobili prezentację i to, co wiedzą, ale to nie jest by zawstydzić tylko dodać do 
wiedzy, Rosyjska KF potrzebujemy waszego podejścia bezpośrednio, aby rosyjscy naukowcy 
wiedzieli, co się dzieje. Irańczycy są tacy sami i Indie są w tej samej kategorii. Więc mam 
nadzieję, zorganizujemy spotkanie KF zespół konferencyjny by się spotkać mniej więcej 
może do niedzieli w tym tygodniu. By określić strukturę na tą konferencję, i gdzie i kiedy i 
aplikacje członków by je przejrzeć członków różnych organizacji i dyplomatów i 
naukowców, którzy wezmą udział. To po to by ich oświecić a nie po to by zgromadzić ich i 
pokazać co mamy. lub by mogli przyjść i dostarczyć dokument. Chcemy ich zaprosić by 
przybyli i zobaczyli nową technologię. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować zespołowi 
w tle za ponowne udostępnienie książek, Jeszcze raz podziękować chińskiemu zespołowi 
wypuszczającemu nowe produkty i tak samo z innymi, takimi, którzy są tam i wkładają 
wysiłek i jeśli coś opracowaliście, dajcie nam popatrzeć. Pozwólcie nam to zobaczyć. I jak 
widzicie Kindle wersja książki numer jeden jest ładowana, jest tam. I to jest proces przez 
który musimy przejść. Oni otworzyli dla nas drzwi to od nas zależy jak przedstawimy to 
światu. I dziękuję bardzo za wszystko musimy iść na spotkanie. wszystko dziękuję bardzo 
Dziękuje panu. Dziękuję bardzo za kolejny warsztat. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy 
KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


