
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 2h27min Ok. Przejdźmy przez to a potem zobaczymy kolejny. Ok. Wypromowałem 
Angelo więc może Angelo jeśli jest coś, co chcesz o tym powiedzieć lub Pan Keshe 
powiedział coś w trakcie, ten filmik ma jakieś 4 minuty. Obejrzyjmy go i zobaczymy jak to 
pójdzie czy ktokolwiek będzie chciał dodać stosowny komentarz Ok. Zaczynamy. Nie sądzę, 
żeby w tym filmie był dźwięk Jak powiedziałem wcześniej to są zdjęcia poklatkowe z kilku 
godzin więc myślę, że to jest jedna klatka na sekundę i Ok. Jesteśmy mniej więcej w połowie 
Angelo czy jest coś, co chciałbyś o tym powiedzieć by ustawić ten film? Tak, Witam 
wszystkich nazywam się Angelo, pochodzę z Rumunii. To jest ustawiony reaktor na GANS 
CH3 Ustawiliśmy go w ten weekend. Mieliśmy spotkanie z wieloma członkami Fundacji 
Keshe z Rumunii. I jak część z was wie, że ja wykonuję sporo pracy w obserwacji pól i 
kreacji GANSu w tych reaktorach lecz W ten weekend mieliśmy wsparcie techniczne by 
zrobić to o wiele lepiej. Możecie to zobaczyć, więc dziękuję za wszystko wszystkim za 
uczestnictwo i za pomoc i również za wsparcie techniczne. Zasadniczo wysłałem tobie Rick 
dwa filmiki i to jest jeden z nich. I to jest jak widzicie ustawienie reaktora CH3 po prawej 
stronie mamy nanopowlekaną ogniowo cewkę miedzianą a po lewej mamy powleczoną 
cynkiem żelazną cewkę z drutu. to jest film bez odbiorcy GANSu CH3 na górze. Drugi film 
to to samo ustawienie ten sam reaktor wszystko jest takie samo na górze mamy odbiorcę z 
gansem CH3 aby postarać się otrzymać H2, Deuter. I możecie łatwo zobaczyć różnicę 
pomiędzy tymi dwoma filmami kreację pól Zobaczymy na tym filmie, że wytworzony GANS 
jest przyciągany do tej piłeczki w środku. I możecie zobaczyć wiry, które to stworzyły i to 
może być piękny wir jak to zobaczycie. To można wyraźnie zobaczyć, tą interakcję pól 
pomiędzy cewkami, pomiędzy Kulką z GANSem CH3 na górze i wszystkim innym, także 
możemy wyraźnie zobaczyć, że GANS pola GANSU pojawiają się od górnej części wody 
(lustra) lub w drugim przypadku poprzez ściankę reaktora, więc to na pewno nie jest proces 
elektrolizy za który wielu sceptyków ten proces uważa, że to jest prawda o naszych 
reaktorach. Teraz nie chcę mówić nic więcej, popatrzcie na film i potem może Pan Keshe 
będzie mógł wyjaśnić nam więcej, bo widzimy interakcję pól pomiędzy tymi dwoma 
cewkami kreację GANSu i piłeczką z GANSem na górze I myślę, że to jest coś co chcemy 
teraz osiągnąć czyli statki kosmiczne ale dokładnie nie wiem, tak więc dziękuję. Ok. To jest 
koniec tego filmu. Więc, widzimy Angelo widzimy Pola. Czy to jest twoje zrozumienie, że 
materiał jest przyciągany w kierunku piłki, która pływa na górze? Czy to jest ten pomysł? Tak 
to jest moja obserwacja, bo nie widzieliście drugiego filmu nie był obecny ten, ten pojemnik i 
pola były zupełnie inne. Cały ruch był całkowicie inny. Tutaj mamy, powiedzmy coś w 
rodzaju formacji gwiazdy pomiędzy tymi dwiema cewkami pomiędzy wytworzonym 
GANSem w wodzie i Kulką z GANSem, mamy trójwymiarową, rotację wirową. Obserwujcie. 
Mogę również podzielić zdjęcie z innego punktu obserwacji tego reaktora. Ok. pozwólcie, że 
pokażę jeszcze szybko ten drugi ponownie tak dla porównania. Oczywiście. Przyspieszę go 
tutaj również. Ok. Więc, to jest zasadniczo ten sam układ ale bez piłki na górze, prawda? 
Dokładnie. (Rick) Definitywnie różnią się w reakcji. (MK) Ok, ale gdzie była piłka? Czy była 
na górze czy na boku? (Rick) Nie, cofnę się do innego wideo panie Keshe. (MK) Nie, 
kontynuuj. Rozumiem, rozumiem. Co było interesujące w trakcie oglądania tego, wiesz, ta 
kulka GANSu którą mieli i położyli ją na górze? Ymmm, kiedy zrobili ten pierwszy który 
widzieliście, gdzie była ta kulka GANSu? (Rick) Teraz rozumiem co pan mówi, ok. 
(MK)Ponieważ widzimy, że przychodzi z lewej strony. (Rick) Yhym, ok. (MK) Przychodzi z 
tej strony więc musiała być, gdzieś indziej. Ale to jest, to jest, to co mówiliśmy, wiecie, w 
rolnictwie że wkładają nasiono, jedno z nano-powlekanym materiałem GANSu, cokolwiek z 
tym, a to drugie bez, ale w tej samej lodówce. I powiedzieli, że ten ma GANS a ten drugi nie 
ma. A my mówimy, że gdy robisz testy w rolnictwie to muszą być od siebie oddzielone 
dużym dystansem, 20-30 metrów od siebie. Gdzie była ta kulka GANSu, którą potem 



położyłeś na górze? Musiała być gdzieś po lewej stronie, gdzie otrzymujemy dużo tego. - Nie 
to było była dokładnie pomiędzy dwoma cewkami. (Rick) Nie, na tym zdjęciu gdzie jest 
kulka z GANSem? Gdzie była kulka z GANSem? (MK) Na pierwszym, gdzie jest kulka z 
GANSami? - Na tym zdjęciu nie mamy kulki z GANSem. (MK) Wiem, więc gdzie była. - 
Yyyymmm - Nie wiem, była może 2 metry od tego.... (MK) To jest, musi być gdzieś po tej 
stronie. (Rick) To jest krytyczny czynnik który pan Keshe wytyka - gdzie była kulka? (MK) 
Mogła być w innym pokoju, ale ustawiona w kierunku.... mogła być, to tylko logiczna 
sekwencja zrozumienia plazmy. - Tak, to jest bardzo logiczne, ponieważ kulka z GANSem 
była oddalona o około 2 metry w prawą stronę. Więc w kierunku poruszania się 
<niesłyszalne>. (MK) Tam gdzie widzimy pojawiające się pierwsze GANSy? - Yyyyy, nie. 
Po prawej stronie. Kierunek ruchu GANSu. (MK) Ok. Więc czemu pojawia się tu, a nie tam? 
Tylko po jednej stronie? To musi mieć związek z pozycją.... nie powinienneś był mieć 
GANSu, gdy nagrywałeś to nie powinienneś wogóle przynosić GANSu do tego pokoju. Jeśli 
możesz wykonać kolejny test, i wrócić z nim (do nas). Ponieważ wtedy widzimy dlaczego. To 
jest jak ściana która się wali i zabiera ze sobą drugą ścianę, ale nie widzimy, że tak naprawdę 
pierwsza jest przyczyną tego, że druga się wali. Czy pole zwolniło wystarczająco by być 
wolne czy ktoś miał tam pole GANSu? Lub czy to zachowanie tego co, nazywamy warstwą 
tlenku cynku. Ale jeśli miałbyć tlenek cynku nano-powlekany tlenek cynku z żelazem w 
środku, więc Ty... Nie sądzę żebyś miał jakiekolwiek, lub bardzo małe pozostałości i wtedy 
zachodzi reakcja. Ale potem to centralizujesz. To drugie wideo które pokazałeś jest bardzo 
interesujące bo udowadnia wiele rzeczy które mówimy o CO2. Interakcja pól pomiędzy 
dwoma sprowadza to, co jest na dnie. Ale czy zmierzyłeś ile po tym, na końcu zostało 
GANSu w kulce, czy była to ta sama ilość? Niech to chodzi przez 2-3 dni. Czy przyciągasz 
GANS z kądś, czy stworzyłeś dynamiczne pola? Yyyyyyy, to jest to, co mam zamiar ja po 
prostu, takie jakie to jest, może jest to częścią do przyglądnięcia się... Nie, nie potrzebuje 
tego. Anuluj to, potrzebuje to. Poczekaj chwilę na to co staram się powiedzieć. To jest, czy 
pamiętacie narusuje to tutaj. Mieliśmy ten to, co pokazaliśmy w trakcie nauczań w sobotę. To, 
że mamy dwa reaktory które tworzą pole, i potem umieszczamy 3-ci reaktor, który 
doprowadził do stworzenia złota lub czegokolwiek. Czy to dlatego, że poprzez umieszczenie 
tego tam, predeterminujesz warunek więc wszystko przychodzi tutaj z tej strony? Czy to 
zabiera z tego, lub czy czy to wytworzyło pole tutaj, bo mówimy o GANSie? Nie mówimy o 
stanie materii. Tak, że te nowe pola zciągają z tego, ponieważ GANSy bazują na metalu a nie 
na miedzi. Miedź tworzy stały warunek. Czy rozumiesz? Więc, jeśli możesz zrobić kolejne 
demonstracje, nauczymy się z nich. To jest fantastyczne widzenie takich rzeczy, ale kiedy 
mówisz nie było tego, było 2 metry dalej, mówimy że pola mogą być ulokowane w odległości 
20 metrów. Nawet nie przynoś ich do pokoju, ani do domu, ale zrób test i wtedy przynieś to i 
pokaż jak to wygląda. - Tak oczywiście, chcę iść dalej z tymi testami. Ja, mam jakiś sprzęt w 
domu, kupiłem sprzęt aby zrobić te testy dla wszystkich. (MK) Dobrze jest wiedzieć, czy to 
może być zrobione tak że możemy zobaczyć twoje lub innych poszukiwaczy wiedzy którzy 
mogą to zrobić. To jest coś dziwnego... Wczoraj gdy rozmawiałem z ludźmi z centrum 
badawczego Fundacji Keshe, powiedziałem, gdy już będziecie mieli akwarium powiedziałem, 
upewnijcie się że macie dziurę tak, że możecie to sfilmować żeby nie polegać na 
domniemaniach, że coś się stało. Ponieważ coś co jest, co rozważamy.... Czy mogę prosić o 
czystą kartkę papieru? Wspomiałem wcześniej, czy mogę mieć białą, białą lub czy sam mam 
ją podzielić? Yyyymmm, jedną z rzeczy którą musimy rozważyć, jest to że nasi ludzie, gdy 
produkują materiał, z interakcji pól, ale to jest otwarta przestrzeń. To, o co teraz poprosiliśmy 
to żeby umieścili to w klatce, zakryli to. Wiemy że w dlaszym ciągu będzie coś z zewnątrz ale 
chcemy wiedzieć czy to przychodzące z zewnątrz w dalszym ciągu prowadzi do kreacji tego 
co robiłeś wcześniej. W trakcie gdy powtarzasz ten sam scenariusz i wtedy połóż nano miedź, 
połóż samą miedź, połóż cynk i nie nano-cynk, połóż aluminium, nano-aluminium i zobacz co 



się stanie z tym gościem po środku. Czy materia się zmienia? Ponieważ gdy tego nie ma, 
mamy nowy warunek, to to co mówiłem nawet ze stadem człowieka. Masz Duszę, teraz 
przychodzisz do fizyczności, gdy ją zmieniasz, co będziesz widział? Na Ziemi potrzebujesz 2 
ręce i 2 nogi, na planecie Zeus potrzebujesz 20 nóg i 14 rąk a na innej planecie coś innego. To 
warunek potwierdza co dzieje się tutaj, ale promieniowanie Duszy, pole materii jest takie 
same gdy wychodzi na zewnątrz. Nie tylko dlatego że go stworzyło, teraz stworzyło go i 
dyktuje. Więc, co będę widział? To jest bardzo fajny eksperyment, po prostu to dziwne, że 
gdy mówimy o czymś, inni ludzie wpadają na to w tym samym czasie, by znaleźć odpowiedź. 
- Więc to jest coś co zdarza mi się bardzo, bardzo często w ostatnim czasie. Myślę o czymś, a 
potem pan mówi o tym w... (MK) Ooo, to dlatego że Dusze się łączą. Wszyscy chcemy 
pokoju. - Dokładnie. (MK) Więc, znajdziemy na to rozwiązanie bo to sprowadzi na kogoś 
pokój, jest gdzieś potrzebny by być w tym spektrum. Widzieliśmy wielu ludzi, wielu ludzi 
nawet z członków Rady Uniwersalnej, po niedzielnych naukach. Oni chcieli zobaczyć dowód, 
siła ich własnej Duszy nie była wystarczająca. Ale teraz jest dobrze, zobaczyli coś i wierzą w 
to, więc to wzmocniło ich Dusze. Jesteście zbyt fizyczni, ale jeśli zrobicie krok do tyłu, 
zobaczymy wiele piękna Kreacji, nie potrzebujemy żadnych dowodów tego. Tak jest nie tylko 
z Fundacją, tak jest ze wszystkim. Jednego dnia powiedziałem swojemu przyjacielowi "Wiesz 
kiedy weźmiemy Człowieka w kosmos musimy wziąć ze sobą zamykacz szczęki. Ponieważ 
ich szczena będzie opadać w dół cały czas i wtedy będzie im przypominał by zamkneli buzię, 
żeby im muchy nie wleciały. Widzisz tak wiele dziwnych i pięknych rzeczy, których byś 
nawet nie mógł sobie wyobrazić. I wtedy mówi się, że jego szczęka opadła więc 
potrzebujemy zamykacza szczęki żeby trzymał je zamknięte ponieważ jest tak wiele piękna 
do zobaczenia. I te rzeczy które pokazałeś to część nauki. Musimy wiedzieć i myśleliśmy o 
tym, mówiliśmy o tym i Ty wyskakujesz z tym, to jest miłe. Spróbuj to poszerzyć i wróć by 
się z nami podzielić. To jest piękna rzecz którą zacząłeś, jako że zapytaliśmy parę tygodni 
temu. Przynieście swoje prace by nam pokazać i dzielimy się wiedzą. I to jest bardzo piękna 
robota. Byłem świadomy waszego spotkania, powiedziano mi że macie spotkanie w Rumuni, 
ale z naukami w sobotę i niedzielę nie mogliśmy do was dołączyć. Mam nadzieję że miło 
spędziliście czas. - Dziękuję, tak, to było wspaniałe spotkanie i mieliśmy dużo wyników i 
dużo danych które musimy zrozumieć i złożyć do kupy. Ale to było bardzo praktyczne i w 
końcu jesteśmy na kursie bycia jednością. I coś co możemy... (MK) To jest jeden z 
problemów z rumuńską społecznością, zbyt wielu ludzi stara się udowodnić że są kimś. Ale 
wy wszyscy powoli stajecie się mądrzy i odkrywacie że wszyscy jesteście kimś. I wszyscy 
chcecie być tam. I to jest miłe. Jesteśmy świadomi problemów w Rumunii i teraz mam 
nadzieję że już po wszystkim. I wszyscy będziecie pracować jak jeden zespół. I zobaczymy 
gdzie to podąży. - Tak, wiemy. (MK) W niemieckiej Fundacji Keshe jest coś podobnego i w 
Meksyku, w Portugalskiej i Hiszpańskiej grupie jest to samo. Próbujemy, poprostu spróbuj 
zrozumieć jedną rzecz, jesteśmy tutaj dla Pokoju Ludzkości a nie dla naszego ego. I wtedy 
zobaczymy gdzie to nas zaprowadzi. - Jeśli mi pan pozwoli, mam parę zdjęć którymi chcę się 
podzielić, o innych doświadczeniach które robię w domu, dokładnie to samo ustawienie, ale z 
bardzo innymi rezultatami. - W kreacji pól. (MK) Widzisz, nie możesz, to jeden z problemów 
zwłaszcza dla tych którzy robią dużo pracy w domu. Wasze pokoje są pełne pól, Bóg tylko 
wie co robicie/produkujecie i skąd pochodzi. To jest piękne widzieć tyle wykonanej pracy, ale 
kiedy pokazujesz pracę pól, musisz pamiętać gdzie był kot i gdzie zostawiłeś ostatni GANS i 
reszta tego. Bądź bardzo ostrożny gdy robisz testy, zwłaszcza w domu, przeanalizuj swoje 
wyniki - co miałeś tam wcześniej, co jest najbliżej tego, i wtedy zaczynasz się uczyć, że 
uwzględniasz zawsze wszystkie czynniki w swojej pracy i wtedy dochodzisz do lepszych 
konkluzji. Możesz podzielić się tym z nami, przestanę dzielić (swój ekran). - Ok. - Więc to 
było ustawienie tego samego reaktora, około tygodnia wcześniej niż to spotkanie i to wideo. 
Więc to jest to ustawienie, yyyymmmm Zamknąłem to akwarium i także je uszczelniłem. I to 



są pola które są stworzone.... (MK) Czy to jest ta sama rzecz bez nano i tylko nano miedź? - 
Nie, chwila bo to jest widzę że to jest ten drugi reaktor, i tutaj mam nano-miedź po prawej 
stronie i cynk po lewej stronie. Nie ocynkowane żelazo, po prostu cynk. Ale mam także, 
zdjęcia tego samego reaktora, z ocynkowanym żelazem. Chwileczkę... Więc podzielę to teraz. 
Czy widać? (MK) Tak. - Więc to była zawartość CH3, który włożyłem do pojemnika. Potem 
uszczelniłem to, zamknąłem i uszczelniłem. Napełniłem je. I bardzo interesujące, mam także 
wideo tego zrobionego w trakcie naszego spotkania. Ze świeżymi cewkami, jak tutaj, ze 
świeżo ocynkowaną cewką z żelaza. I interesujące jest to że GANS CO2 pojawia się za 
każdym razem po stronie miedzi, nano-miedzianej cewki. I zaraz po tym yyyyyym zaczyna 
się produkcja CH3, po lewej stronie. (MK) Tak, to jest poprawne, ponieważ yyyym 
Logicznie, masz dwa sposoby . CO2 ładuje się najpierw i dlatego powiedzieliśmy czysty cynk 
CO2 CO2 bez cynku, jest mniej więcej, bardzo trudne. Zawsze masz element cynku w nim, w 
zależności od tego jak to ustawiłeś i czy stworzyłeś odpowiednie przepływ napięcia po 
między nimi. Jeśli nie dasz obciążenia, dostajesz tylko ZnO. Jeśli umieścisz obiciązenie 
pomiędzy miedzią i cynkiem dostaniesz CO2. - To jest kompletnie inne pole, ale także na tym 
stole mam wiele innych gansów. Mam system z dwoma cewkami, więc tak to ma duży wpływ 
tutaj. To jest piękny obrazek, mogę powiedzieć, i piękna interakcja pól, ale te pola nie są 
obecne w ustawieniu... (MK) Czy mogę zadać Ci pytanie? Gdy robisz tego rodzaju pracę czy 
możesz podłączyć obiążenie, jak np. LED pomiędzy dwoma płytkami, nie bezpośrednie, tak 
że ta kompensacja energia występuje yhymmm...i zobacz jak ta reakcja się zmienia. Kiedy 
tego nie robisz tworzysz ZnO. - Oczywiście. (MK) Wiemy o tym cały czas, a ludzie po prostu 
połączają kabel z drugim bez kompensacji dla strat energii. I niestety, yyyyyh to nie działa w 
taki sposób. Więc to w zasadzie udowadnia to co mówiliśmy cały czas, i wtedy, mam 
nadzieję, możesz to nam pokazać w inny sposób. To są piękne zdjęcia, dziękuję bardzo. - Nie 
ma za co. Mam nadzieję że każdy tutaj zrozumiał trochę więcej. Wliczając w to mnie! I (MK) 
Było by ciekawie gdybyś użył tego samego ustawienia i podłączył obciążenie. To będzie 
bardzo.... I w tym samym czasie upewnij się że nic nie ma... Musisz zobaczyć co jest po 
drugiej stronie że wymusza na jednej płytce by reagowała pierwsza. Rozumiesz? To jest 
ważne. W pokoju w którym robisz takie zdjęcia, albo to co w nim było tak, że jest czysta 
przestrzeń, nawet za ścianą. To bardzo trudne. Byłem na uniwersytecie parę tygodni temu, i 
próbowałem wyjaśnić to jako część fundacyjnych badań medycznych. Oni robią dla nas 
pewne badania, doktoraci na uniwersytecie. I mieli pewne zbiorniki na ryby, akwaria takie jak 
ten. I powiedziałem do faceta który jest szefem badań, Powiedziałem, "słuchaj połóż jedno 
akwarium tutaj i weź kolejne do ogródka." Spojrzał na mnie, powiedziałem "tutaj masz do 
czynienia z GANSem, więc nie wiesz czy jeśli położysz go po drugiej stronie pokoju będzie 
ten sam efekt." Powiedział "co w takim razie możemy zrobić?", powiedziałem "nic, użyj 
ogródka uniwersytetu jako pole zabaw do wszystkiego. W dużym dystansie od siebie. Wiesz 
co robisz i monitoruj wszystko tam". Taki jest problem z GANSem w badaniach. Musimy być 
wolni od, albo już jest nam coś dyktowane. Patrzymy na GANS w środku, na pola, ale 
zapominamy o jednym z najważniejszych.... Zrobiłem test, Ty zrób test a zrozumiesz o czym 
mówię. Pozwól że Ci pokażę, co to jest. Ymmmm, to jest bardzo ciekawy sposób na 
przetestowanie tego, ale jeśli możesz to nagrać.... Pokazałeś akwarium, taaak? I potem 
pokazałeś twoje dwie rzeczy i zostaw to dokładnie takie jakie było. Odpal następnym razem 
to samo akwarium i zrób to. Połóż materiał nano pod spodem, - Tak. (MK) Lub odseparuj 
podłogę od niego poprostu umyj ją nano-materiałem, z dala nie bezpośrednio i zobacz czy się 
zmieni. I zobaczysz duże zmiany. - Ok, zrobię tak. (MK) Rozumiesz? I wtedy pokaże się 
Tobie. - Tak, oczywiście. - Dziękuję panie Keshe, dziękuję za wszystkie pana nauki. (MK) 
Tak, ale połącz to przy pomocy różnych ??? i dodaj do tego obciążenie. Zobacz jak się 
zmienia. Ponieważ to jest niezbalansowane pole w stronę yyyyyyy, tego.... cięższego 
materiału którym jest cynk, dlatego umieszamy opornik by stworzyć balans. I ten balans 



energi, i zależy to od tego jak umieścisz swoje diody LED, stworzy warunek, tylko stan 
atmosfery przetrwa przez większość czasu, i zobaczymy różnicę. Jeśli możesz wracać co parę 
tygodni lub kiedykolwiek i pokazać nam zdjęcia, dodamy je do naszych archiwum i wtedy 
możemy zrobić lub możesz zrobić coś jak publikacja naukowa i ją opublikujemy. - Ok, tak 
zrobię. (MK) Dziękuję bardzo. - Może tylko jeden obrazek który chcę pokazać. Yyyyy. (MK) 
Mam nadzieję że to nie kot. - Nasz zespół (MK) Tak. - To zdjęcie jeśli pozwolisz. - To my, w 
ten weekend. Dziękuję, (MK) Czy to Twój zespół, ahhh już widzę. - Tak. - To był nasz zespół 
w ten weekend, i niektóre gadżety, jak to się mówi, które z którymi mamy do czynienia. 
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze 
napisy od 3h18min21s Pozwól, że coś ci wyjaśnię Przepraszam, że tak wskakuję, ale to, co 
przyniosłeś jest piękne. Ale spójrzmy od tej strony: ty zbudowałeś tu system pokryty miedzią 
i cynk Prawda? i tu wytworzyłeś CO2 Prawda? I tu masz wodę. Czy zgadza się? Bez wody 
mamy tylko siły pól Tak, ale potrzeba soli żeby wygenerować z tego wymiar A teraz: co się 
stanie jeśli dasz silnik, który będzie się tu kręcił? i jest pusty co w nim jest? ciągle pole 
plazmy z CO2 Tak, ale ja nie chcę dawać do tego wody, bo nie chcę tu elementów 
materialnych To nie ma znaczenia, musisz dodać wodę, żeby rozpocząć część procesu chyba, 
że wilgoć to za ciebie zrobi. Ale ponieważ chcemy wyekstrachować fizyczność ale z 
płytkami, które masz ty masz tu wodę i gdy ją wlejesz to wytworzysz tu pole i musisz 
zorientować się z której strony tworzy się CO2 i teraz otrzymałeś tu węgiel tylko węgiel Siła 
pól plazmy wynosi 6 Dla rdzenia caroline potrzeba sił pól trytu, deuteru i wodoru i gdy mamy 
6 i gdy tworzymy gradient pól z żelaza i miedzi pokrytej nano, co daje 3 wtedy 6 przesuwa sie 
w kierunku 3 a gdy 3 wróci z powrotem do 6 to w środku, z powodu wiru wytworzonego 
przez plazmatyczne pola wodór i deuter i tryt odseparują się i to wszystko dotyczy kreacji 
rdzenia Caroline i właśnie o tym mówimy Tak, ale widzisz... Tak, masz rację, ale w 
warunkach kosmicznych nie mamy tego jesteśmy bardzo limitowani w sensie potencjału 
mateirałów więc jeśli popatrzysz na rdzeń i jeśli popatrzysz na ten węgiel Patrząc na węgiel, 
to w rzeczywistości jego warunki co jest 6 jako wodór... przepraszam deuter Rozumiesz? Tak 
Więc teraz mamy 6 jako deuter, ale jaki jest rozmiar, jakie proporcje, czy jest kulą? i jak jest 
umiejscowiony jeśli jest kulą? A teraz jeśli cofniemy się o krok jeśli możesz wytworzyć 
wodór i jeśli tworzysz deuter i jeśli tworzysz tryt i jeśli możesz znaleźć to, co nazywamy 
węglem wtedy twój gradient będzie bardzo masywny wirujący pierwszy i drugi rdzeń są z 
metalu to się zdarza Tak, to jest podstawowy prosty reaktor który nazywamy reaktorem 
statycznym ponieważ kreuje pole o sile 6 i posiada już wszystkie składniki, których później 
będziemy używać Ja rozumiem, że my tu potrzebujemy składników w postaci różnicy pól 
plazmatycznych z różnych GANSów albo metali OK, teraz cofnijmy się. Ty poruszyłeś coś, 
co wyjaśniałem lata temu, teraz do tego wrócimy Bo myślę, że jeśli dojrzałeś do tego to reszta 
też zrozumie Wrócimy do jednego z pierwszych pojemników do produkcji CO2 Który był 
zaprojektowany w ten sposób że włożyliśmy różne płytki w różny sposób uwarunkowane. 
Czy pamiętasz? Tak Więc jeśli pamiętasz, to tu był cynk, przykładowo, a tu miedź Prawda? 
Więc jeśli włożysz kulkę tu, do środka to pojawi się na niej węgiel Prawda? Tak Węgiel 
będzie decydował o sile plazmy ponieważ jest w środku Teraz masz węgiel I masz 
dodatkowy... przepraszam, tu masz miedź Teraz dodasz cynk i żelazo Tak? co teraz da ci CH3 
tak? Więc wodór znajduje się tu. I to jest twój tryt Poprawnie? Tak Teraz musisz wybrać 
następny materiał z tej strony tablicy Tak, to mamy tu I teraz mamy opcję, żeby wybrać inny 
materiał tu I następnie mamy opcję, żeby wybrać inny materiał tu prawda? Nasz wybór, 
opcja, bo tu ciągle tworzy się węgiel, tu mamy wspólny mianownik węgla Bo użyłeś... jedyny 
nano materiał jaki stosujesz to miedź. A reszta jaką używamy to metale. Prawda? Tak Więc 
następny materiał, o jakim musisz pomyśleć otrzymałeś już swój węgiel ty już... to 12, to, co 
określa liczbę protonów tak... to system enegii jaki masz tu siła pól plazmatycznych, jak 
mówimy Tak, okreśmy to jako plazmatyczne pola siły. OK Więc teraz mamy węgiel w 



środku Przepraszam, węgiel jest tu... Mamy węgiel w środku, mamy tryt na zewnątrz teraz 
musimy wytworzyć deuter jak tworzy się deuter który jest 1, 1 i 1 Więc rób to co potrzeba, 
usiądź i zbalansuj to Tak Więc teraz twój reaktor jest całkowicie plazmatyczny Więc to, co 
teraz trzeba zrobić, powiedzmy, że wybrałeś materiał co wytworzyło deuter poprawnie czy 
określenie "całkowicie plazmatyczny" oznacza stan rdzenia Caroline? Wszystko jest w formie 
rdzenia Caroline Więc teraz musisz znaleźć czwarty materiał i to jest ten czwarty materiał 
Teraz potrzebujesz wodoru Gdzie będzie twój wodór Tak? będzie tu Więc potrzebujesz 
wodoru, bo jest najniższego rzędu żeby umiejscowić go tu Więc masz do wyboru dwa 
dodatkowe metale lub połączenie ich pól taki jest warunek Musisz pamiętać o jednym: cynk, 
cynk Tak? Co daje cynk w połączeniu z czymś lub cynk w połączeniu z czymś lub cynk w 
połączeniu z czymś co da ci to. Tak rozumiem Ty rozumiesz? Materiał kompozytowy Jedna z 
najlepszych opcji żeby wytworzyć wodór samodzielny, czyli jeden elektron i jeden proton, 
czyli szukamy neutronu w rzeczywistości pola energii neutronu to bardzo proste potrzebujesz 
miedzi bo gdzieś w polach spektrum miedzi i miedzi pokrytej nano znajduje się uwolniony 
wodór izotop tak jeden z izotopów Tak Rozumiesz i teraz otrzymałeś różnicę gradacji 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz co wytworzy stu procentowy deuter który zamieni się w 
tryt Tryt będzie zasilaczem tego, co określamy jako energię Węgiel, który jest w środku, w 
związku z jego plazmatycznymi właściwościami staje się reflektorem Następnie deuter "gra w 
grę" z węglem, co tworzy się ciało stałe i następnie otrzymujesz obroty silnika to daje obroty 
plazmy Tak, i teraz musimy zrozumieć jak kontrolować system bo... Bardzo łatwo, 
niesamowicie łatwo Czy mamy wpływ na system, bo jak dotąd... Masz... Pozwól, że ci 
wyjaśnię: ty masz jako element pozycjonujący, twoj aminokwas i ciągle masz tu węgiel jako 
wspólny mianownik i teraz masz połączenie z wodorem dzięki niemu Czy poruszamy to 
ręcznie? emocją tak, naszą wolą Tak A my... To dlatego musimy wykreować reakcję pola 
magnetycznego Jest to całkowicie plazmatyczne Jest to jeden z powodów, o czym zwykle 
mówiłem na wykładach o systemach tworzenia GANSów. Jak wrócisz do nagrań to 3 lub 4 
razy nawiązywałem do tego Ale wtedy ludzie jeszcze nie byli do tego gotowi i nie rozumieli 
Jak popatrzysz na oryginalne zestawy, to mieliśmy wiadro do którego wkładaliśmy materiały 
i zmienialiśmy GANsy. A teraz, jak mówiłem, niektórzy rozumieją część, chociaż wyjaśniłem 
całość Więc faktem jest, że jeśli włożysz tu kulę to nie musisz nic więcej robić Możesz to 
zgromadzić i stanie się to twoim, jak to określamy, pojemnikiem na pola plazmy. Więc gdy 
damy tu deuter szczególnie w proporcji 6 do 1 w kolejności zwiększania się. Ale musisz 
wrócić do węgla i plazmatycznych pól magnetycznych co w kolejności zgodnej z wielkością 
jest na pozycji 120 do jednego w porównaniu do wodoru jest to wielka siła kreująca różne 
kształty ale jeśli wytworzysz te warunki na trzech poziomach to będziesz musiał zbadać jak je 
zasilać O tym mówiłem w dyskusji pół godziny temu Musisz stworzyć narzędzia do 
osiągnięcia tego, co chcesz osiągnąć Ale to pół drogi, bo co zrobisz, jak nie będą dobre Ten 
system... Rozumiesz? Tak, ten system sam może polecieć Tak, ale gdzie chcesz polecieć i 
jakie masz zabezpieczenie? Czy chcesz siedzieć na krześle lecąc do nikąd? To było testowane 
od milionów lat ale jeśli tego nie rozumiesz, to nie możesz nic z tym zrobić Bo aktualnie 
możesz wytworzyć Jeśli rozumiesz proces Możesz stworzyć system sub-atomowy, sub-
nuklearny i zastosować neutron jako paliwo Bo gdy popatrzysz na strukturę z punktu 
widzenia fizycznej struktury atomu zgubiłem się i muszę wrócić Gdy zagłębisz się w 
strukturę nuklearną i nuklearne procesy to jest tam nie tylko plazma ale kombinacja różnych 
plazm I jeśli rozumiesz to co wyjaśniałem, że gdy człowiek będzie gotów do zrozumienia 
kreacji plazmy z plazmy i co otrzryma, to sięgnie do całkowitej dojrzałości kosmicznej 
przemiany Ale ty tam jeszcze nie dotarłeś, więc nie ma sensu ci tego wyjaśniać Ale 
wszechświat nie ma niczego innego tylko pola, żeby na nich pracować, żadnej materii w 
wymiarze tego, co nazywamy podróżą (...) Ja to nazywam podróżą plazmy w plaźmie 
ponieważ neutron sam jest plazmą a ty możesz tworzyć plazmę z neutronu i zrozumieć ten 



podział wtedy znajdziesz się w rzeczywistym świecie kreacji tych elementów ale jak 
mówiłem, nauczyłem ludzi wszystkiego. gdy wyruszą w kosmos, to żeby nie zostać po za, co 
często się zdarza. Człowiek wybrał ten świat, ten poziom istnienia, jeśli to rozumiesz. Tak. 
Rozumiesz? Przełam granice nauki wszystko jest tu, ja mogę nauczyć cię wszystkiego o 
wszechświecie ale na razie tego nierozumiesz, więc słuchaj wykładów Więc jeśli chodzi o 
podział sub-plazmy jeśli słyszysz: "co oni mówią" to śmieszne Gadanie o pozytywach i 
negatywach to takie bla, bla Wszyskto jest plazmą, ale jeśli podzielisz bo ty możesz... 
widzisz... jeśli uznasz to za centrum plazmy i mówiliśmy, że wodór jest tu możesz sobie 
wyobrazić jak mocne jest to centrum a teraz jeśli weźmiesz pod uwagę kształt tego centrum to 
zobaczysz co tam się znajduje ciągle istnieje tam podział ciągle porusza się do tyłu i w głąb 
ale ciągle ma własną charakterystykę pól. Więc, jeśli to zastosujesz to od razu osiągniesz 
prędkość po za ludzkim wyobrażeniem a teraz pobaw się tym stwórz pola tego w taki sam 
sposób w jaki wytworzyłeś pola w tym pojemniku. Rozumiesz? Wtedy wejdziesz do innych 
wymiarów z jednego wszechświata do innego jednym pstryknięciem jak za pstryknięciem 
palcami z szybkością woli. Kreacja jest wszystkim My czujemy siłę i manipulijemy materią 
Aktualnie człowiek tylko rozumie materię. Po co uczyć kogoś, kto nie rozumie? Ale wiara w 
wiedzę da w przyszłości człowiekowi możliwość eksplorowania. Teraz celem jest 
zrozumienie jak przejść od materii z powrotem do rdzenia Caroline do piątego reaktora do 
rzekomego reaktora do niewidzialnego reaktora o właściwej konfiguracji, który może mieć 
wpływ na duszę która nie reprodukuje się fizycznie tak jak dajemy życie dziecku ale jest 
kreacją naszego zrozumienia istoty funkcjonowania pól. Czyli w zasadzie rodzimy nowe 
istnienie gdy budujemy pojazd kosmiczny. Tak, ale musimy zrozumieć. Całość zrozumienia 
jest zrozuminiem większej głębi i prawdziwego poziomu kreacji. Bo gdy wchodzisz w 
prawdziwy wymiar kreacji, wtedy odnajdujesz drogi interakcji a nie manipulacji. Jest to 
interakcja, której wynikiem jest rezultat o który ci chodzi. Ale człowiek jest jeszcze za daleko, 
żeby to zrozumieć Jeszcze go tam nie ma. I nawet jeśli spojrzysz na Keshe Foundation to 
niewielu, może tylko garstka ludzi, dotknęła tego wymiaru. Ci, co próbują latać nie rozumieją 
istoty tego, czego nie rozumieją i muszą to zrozumieć, żeby móc latać. Ale latanie nie jest tu 
celem, tylko zrozumienie, że możemy podróżować po wszechświecie bez konieczności 
latania. Czyli Dusza Ludzka jest głównym celem naszego nauczania. Tak, celem w moim 
zrozumieniu jest stać się kimś takim jak Ty i jak inni nauczyciele jest to dla nas trudne 
dojrzeć do tego i wszelkie trudności ze zrozumieniem będziemy wspólnie rozważać i 
przekazywać innym będziemy dzielić się wiedzą z innymi, ponieważ tak jak, Ty przekazujesz 
nam swoją wiedzę, a my jesteśmy jak twoje dzieci Więc, my będziemy dzielić się tak, jak Ty 
dzielisz się z nami. więc będziemy nauczycielami innych istnień, innych Dusz które jeszcze 
nie są dojrzałe, które być może utknęły na poziomie materii na planecie Zeus na poziomie 
materialnym. I być może przekażemy im w darze tak jak Ty dałeś dar dla Naomi Ty dałeś ze 
swojej Duszy i ona to zaakceptowała. Jeśli my zaakceptujemy wiedzę, jeśli zaakceptujemy 
ten dar wtedy wzrośniemy i pojazd kosmiczny może dać nam rzeczy materialne lub możemy 
chcieć zdrowia od niego będzie łączeniem Dusz na poziomie gradientu plazmatycznego co 
określamy, jako do energetyzowanie, albo odczucie co daje nam wewnętrzne doświadczenie 
gdy tego doświadczymy i zrozumiemy jak operować polami wtedy nie ma znaczenia czy 
stworzymy z tego materię. Bo wtedy już jej nie będziemy potrzebować. My tylko pracujemy 
na polach i to właśnie tak działa Bóg. Chodzi o to, że jeśli ostatnio słuchałeś wykładów. 
Wspominałem kilka razy, ale ludzie nie rozumieli, tego co właśnie powiedziałeś Możesz 
pomóc jednej osobie, jego Duszy, My mamy zaufanie do naszych Dusz, które stają się 
kapitanem pojazdu kosmicznego. To nasze własne pojazdy. Lub jeśli masz czterech ludzi 
którzy tworzą układ rdzenia, układ dynamiczny ale jak powiedziałem wcześniej, Ludzka 
Dusza jest dynamiczna więc jeśli czworo szczerze podejmie decyzję to stworzy pojazd 
kosmiczny ze swoich Dusz dla reszty ludzkości. To było robione wiele wiele razy, gdzie 



istoty stawały sie źródłem i naczyniem. Wiele wiele razy, byłem światkiem tego wiele razy i 
było to piękne ale człowiek nie dojrzał jeszcze do tego stopnia. My ciągle myślimy o tym, co 
zdarzy się potem zemną. Ponieważ my rozumiemy siebie, jako jednostki, bo w zasadzie 
jesteśmy tkankami nie tylko komórkami, ale złożonymi organizmami. Tak, ale jest coś bardzo 
ciekawego. Niekiedy siedzisz, a ludzie robią różne inne rzeczy a ty rozważasz różne aspekty 
w różnych wymiarach. Ludzie są egoistami i tylko oni się dla siebie liczą i to jest tak jak 
zachowuje się pitbul. Czy oglądałeś film zatytułowany "Breathe" (Pełnia życia) niedawno 
wszedł na ekrany. Zobacz, to zrozumiesz. Jak kobieta poświęciła swoje życie dla mężczyzny 
a mężczyzna zadecydował na końcu, że nie chce dyskomfortu "ja wybiorę dokąd pójdę, gdy 
pójdę. I jak mówiłem jest to typowe dla rodzaju ludzkiego. Nie ma znaczenia, co poświęcimy 
lub nie poświęcimy, czy damy. Bo w konsekwencji ludzie są samolubni i wybierają własną 
wygodę nie patrząc na innych. Więc, gdy doszło do momentu, w którym mężczyzna 
wystarczająco dojrzał. Wtedy czterech ludzi zebrało się i stworzyło pojazd kosmiczny i to był 
czas, żeby człowiek opuścił tą planetę I to jest szczerość Ludzkiej Duszy i to jest istotne i to 
staje się pojazdem kosmicznym. I ponieważ jest to, wspólnym mianownikiem więc przenosi 
Dusze, ale wymaga wiele dojrzałości i wielu ludzi. Myślę, że wiele narodów dokonało tego 
wcześniej. Oczywiście, oczywiście Abraham i wielu, wielu innych Oczywiście, byłem 
świadkiem wielu takich. I jest to piękne, gdy to widzisz i gdy stajesz się pojazdem i 
opuszczasz fizyczność. To, co dzieje się, gdy to oglądasz to widzisz zmniejszającą się 
fizyczność, która zamienia sie w światło. I jest to niesamowite, bo Dusza kontroluje to od 
środka, posiada świadomość i jest świadoma innych Dusz. I w tym procesie inne Dusze 
decydują, która będzie niżej czyli "ja mogę kreować warunki" nie znaczy to, że ja będę wyżej 
od innych. I ten proces zatacza koło i określamy to jako rotacja pól plazmy bez silnika I jak 
obserwujemy, najsilniejszy jest ten, który jest małym, o dużej mocy, dawcą dawanie nie ma 
warunków, jest bezwarunkowe i widzimy dusze poruszające się w rdzeniu i system jest 
zrobiony ze światła. Świadomość pochodzi całkowicie z wymiarów pól totalności. Ale 
człowiek jeszcze nie jest do tego dojrzały. Jeszcze nie. Kiedy dojrzejemy? Nie myślę, żeby 
człowiek doszedł do tego momentu jest zbyt samolubny i potrzeby innych dla niego się nie 
liczą. Ale jesteśmy tu już prawie 4 godziny Dziękuję Bardzo dziękuję za podzielenie się tak 
piękną wiedzą. Czy zamykamy na dzisiaj, Rick? Tak, myślę, że tak. Tomas jest jedynym, 
który trzyma podniesioną rękę Jestem zmęczony Tak, to kończymy na dzisiaj. Bardzo dobrze 
mr Keshe. Możemy zakończyć jak kolwiek chcesz, cokolwiek jeszcze masz Myślę, że Flint 
ma coś szczególnego dla nas Proszę, zanim zapomnę, proszę nie zapomnieć, że KF realizuje 
dotacje i aktualnie rozwija się szybko i możesz użyć amerykański pay pal do zrealizowania 
dotacji, albo amerykańskiego konta bankowego. jak już wyjaśnimy w najbliższej przyszłości. 
Dlaczego? Całość procesu KF globalna działalność funkcjonuje w ten sposób od teraz. 
Dziękuję bardzo Dziękuję mr Keshe i myślę, że jest to dobry czas dla ludzi na tej planecie, 
żeby zacząć myśleć o donacji na KF żeby szybko zwiększyć działalność i możliwości 
rozwoju w najbliższej przyszłości dla rodzaju ludzkiego. Więc, nakłońcie swoich bardzo 
bogatych przyjaciół, żeby przekazali dotacje. Myślę, że to ważne. Wiele ludzi przekazuje 
dotacje mimo że, sami nie mają za dużo a bardzo rzadko przekazują ludzie, którzy mają dużo 
pieniędzy. I nadszedł czas zmiany, czas dla tych ludzi żeby sami czegoś doświadczyli. OK, 
więc kończymy na dzisiaj. To był 220 Knowledge Seekers Workshop Czwatrek 19 kwietnia 
2018 I jak zwykle dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. I dziękujemy Flintowi za muzykę 
Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com 
 


