
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Początek 
tłumaczenia od 15m03s (MK) Tak, dzień dobry, gdziekolwiek i kiedykolwiek słuchacie tych 
Warsztatów Poszukiwaczy Wiedzy. Jak ta nazwa mówi, wszyscy jesteśmy Poszukiwaczami 
Wiedzy, ale to co zebraliśmy jako wiedzę, zależy od naszego stanu intelektu i zrozumienia 
prawdy o Kreacji. Dzisiejsze nauki będą, na tak wiele sposobów, nowym wstępem lub 
zebraniem poprzednich wstępów. Część nauczania dzisiaj, będzie, na tak wiele sposobów, 
rozwiązywać wiele zagadek o stworzeniu i skąd pochodzi człowiek. Czy urodziliśmy się na 
innych planetach i nas tutaj sprowadzono lub czy jesteśmy tworem/kreacją tej planety? 
Stworzenie życia na Ziemi, jest tematem dzisiejszego poszukiwania wiedzy. Staramy się 
udowodnić naukowo, zgodnie z wiedzą którą zebraliśmy w Fundacji, tak, że esencja życia, 
Kreacji, jest wyłącznością tej planety w odniesieniu do Ludzkości. Nie jesteśmy sprowadzeni, 
ale jesteśmy kombinacją interakcji tego czego nazywamy, wypadkowymi pól w interakcji pól. 
Zanim przejdziemy do naszej części poszukiwania wiedzy, jest kilka spraw, które 
chcielibyśmy przedstawić aby jak zwykle przedyskutować. Po pierwsze, kontynuacja tego co 
mieliśmy jako świńska grypa', program który mieliśmy w zeszłym tygodniu. Jeśli pamiętasz, 
zaczęliśmy nauczanie zeszłego tygodnia, w odniesieniu do przezwyciężania wirusa 
afrykańskiego pomoru świń, i zaczęliśmy ten program w piątek 23go, tydzień wcześniej. 
Byliśmy w czwartek w zeszłym tygodniu, kiedy ciągle byliśmy na etapie czekania na 
pierwsze, normalne odchody świni i wtedy proces się kończy. Nie wiem czy nasz zespół w 
tle, ma najnowsze zdjęcia. W piątek, 30go, w ostatni piątek, to czego oczekiwaliśmy czyli 
powrotu normalności u zwierzęcia, tak, że ono albo ona zacznie żyć normalnym życiem, jako 
że zaczęła jeść i my... zwierzę lub Panienka Świnka, właściwie wyprodukowała, to na co 
czekaliśmy, czyli normalny ekskrement i my czekaliśmy przez kolejne dwa dni, sobotę i 
niedzielę, i w piątek zamknęliśmy sprawę. Jak mawiamy, misja zakończona. Przywróciliśmy 
świnię do normalnego życia, bez żadnych wirusów, bez żadnych efektów wirusów. W tej 
chwili, bierzemy udział w chińskim szacowaniu odkrycia i w ciągu następnych paru dni 
decyzje zostaną podjęta, jak wprowadzić albo oszacować albo testować na większą skalę w 
Chinach. Czekamy na decyzję w ciągu następnych paru dni, jak i w którą stronę to podąży. 
Wielu ludzi myślało, że to tylko świńska grypa i to wszystko, ale jak wspomnieli, tych którzy 
nazywamy 'oficjelami' wspomnieli o tym tydzień temu, to jest jedno z największych odkryć 
21go wieku. To jest podobne do odkrycia penicyliny. Z czasem gdy się rozwinie i zaczniemy 
rozwijać tą technologię, w bardzo szybki sposób w ciągu nadchodzących miesięcy i tygodni, 
to jest równoznaczne z odkryciem penicyliny, Nigdy nie zrozumieliśmy funkcjonowania 
wirusów na nas, a teraz z nową Technologią Plazmy, która myśleliśmy że rozumiemy, 
pokazaliśmy, że rozwiązaliśmy jedną z ostatnich przeszkód w świecie medycyny, wirusy. 
Teraz, wiele badań skupi się na rozwoju/badaniu typów wirusów i sił wirusów, i w 
nadchodzących miesiącach, nowi naukowcy będą zaczynać dostrzegać, że wszystkie wirusy 
można zatrzymać. Na tej planecie wirusy są dla nas przekleństwem, ponieważ dołączają 
siebie do aminokwasu. W kosmosie nie mamy jak mówiłem w naukach tydzień temu, 
mikrobów i bakterii ponieważ nie ma tam aminokwasu. Więc, jedyna rzecz która może się do 
nas 'przyłączyć', to pakiety energii które mają wspólny mianownik energii z naszym 
aminokwasem lub elementami naszego ciała, może to być Fosfor, Wapń, cokolwiek innego. 
Więc, jako że nasze ciała zbudowane są z milionów różnych kombinacji siły plazm, jedna 
tworzy nerkę, jedna tworzy serce, jedna tworzy komórkę mózgu. Mamy ogromne spektrum 
więc jesteśmy narażeni/wrażliwi na totalność pól Wszechświata, mniej więcej. Musieliśmy 
dokończyć jeden z cyklów bycia w stanie pozwolić człowiekowi żyć w kosmosie, co było tym 
jak radzimy sobie z tymi pakietami energii, które nazywamy wirusami. I teraz pokazaliśmy, 
że można to zrobić. I jest to początek nowego cyklu wiedzy, ponieważ do teraz, jak mówiłem, 
idziesz do lekarza i masz wirusa, grypę. Nic nie da się zrobić, musisz przez nią przejść. Teraz, 
można to zrobić. Teraz, możemy coś z tym zrobić bo teraz potrafimy tworzyć pakiety plazm, 



które jak tabletka którą bierzesz, jest wodą którą pijesz i znika. Badania w tej sekcji 
rozpoczną się na dużą skalę, w nadchodzących tygodniach. Ponieważ, to rozwiązuje wiele 
problemów w odniesieniu do wojen chemicznych, w odniesieniu do wypadków nuklearnych. 
Ponieważ to są dodatkowe energie które przychodzą. Zrozumienie tego, pozwoli nam po raz 
pierwszy przezwyciężyć szkody wywołane przez białaczkę. Wyciąganie/wyczerpywanie 
energii z komórek na poziomie aminokwasu i tkanki komórki. Dyskusje na temat tego 
odkrycia, które ogłosiliśmy tydzień temu, aby przezwyciężać wirusy, będzie miało ogromne 
implikacje i aplikacje w stosunku do tego jak żyjemy, Nie mamy już więcej strachu przed 
wirusami. AIDS, ebola, wszystko inne. Letnie i zimowe grypy które w nas uderzają. 
Typowym, typowym problemem z tą grypą, który nauczył nas czegoś bardzo nowego, a jest 
tym.... Zawsze łapiemy grypę w czasie zimy, kiedy ciało ma inne pakiety energii. 
Wydaje/wypuszcza więcej energii aby poradzić sobie z zimnem i wtedy jego poziom ochrony 
jest niski i łapiemy różne rodzaje grypy. Afrykański pomór świń jest inny. Nadszedł w trakcie 
gorąca, w lecie do Chin. Co jest bardzo nietypowe. Pokazał nam nową gałąź gryp, pokazał 
nam nowy gatunek wirusa. Fundamentalnie różni się od tych do których jesteśmy 
przyzwyczajeni. I to jest jednym z powodów dla których nie zmutował jeszcze do ludzkiego 
ciała. Dość dobrze rozumiemy ten proces, całkowicie i to jest to co nazywam fundamentalną 
różnicą w zrozumieniu tej grypy. I jest to pierwszy raz mniej, więcej, widzimy letnią grypę, u 
świń. Ale to się nie dostosowuje, nie transferuje się do ludzkiej rasy. Nie mutuje. Jakoś nie 
znajduje połączenia, ponieważ w czasie lata jesteśmy wystarczająco silni, aby go wytrzymać, 
nie chorujemy na grypy. I ten szczep zostaje na wysokiej. Zwierzęta które go mają, idą w 
wysokie temperatury i to jest bardzo nietypowe w schemacie wirusów. Więc, to otworzyło 
ogromną Puszkę Pandory. Świat nauki, z czasem, zacznie prowadzić nad tym badania i 
przygotowujemy różne materiały, na różne grypy aby zostały przetestowane w nadchodzącym 
czasie. I dla ciebie abyś zrozumiał jak te wirusy dołączają się do nas, ludzkich istot, jest 
ważne aby zrozumieć kreację życia na tej planecie. Część tego co nazywasz wirusami, 
doprowadziła do lub prowadzi do lub staje się częścią naszego życia poprze mutację lub to co 
nazywamy ewolucją życia. Więc wszystkie wirusy nie są złe, niektóre z nich spowodowały że 
ewoluowaliśmy szybciej. Niektóre z nich stworzyły dla nas inny kierunek życia. Te są bardzo 
ważne. Zwłaszcza, zwłaszcza teraz kiedy staliśmy się świadomi tego co nazywamy 
genetyczną wojną. Genetyczna wojna, która nabiera teraz kształtu, zwłaszcza promowana 
bardzo przez amerykanów, jest taka że obierają rasy. Każda rasa ma gen. Chiński, 
Afrykański, Rosyjski. I rozwijają technologię żeby likwidować rasa po rasie. To jest znane 
pod szyldem genetycznej wojny. Z tą technologią możemy sobie poradzić z tym wszystkim, 
ponieważ jest proces i możemy replikować. Proces zrozumienia tego, jest szczególnie 
efektywny kiedy odnosi się do nas w kosmosie. Tak, że energie nie mogą zmienić naszych 
ras, pozostajemy takimi jakimi jesteśmy. Nie zmieniasz żółtego, czarnego, niebieskiego, gdy 
przechodzisz przez różne GANSy pola magnetycznego, który możemy stworzyć i się go 
uczepić. Ta technologia będzie częścią naszych badań i rozwoju w nadchodzących 
tygodniach. I tak jak powiedziałem, podążamy dalej i dalej z tą technologią. Implikacje 
nowego rozwoju, zrozumienia wirusów, są ogromne. Zastanawiam się, czy mamy 
wystarczająco dużo naukowców, żeby być chociaż w stanie za tym podążyć, aby być w stanie 
to rozwinąć. Lub człowiek, w ciągu następnych paru lat, powoli ewoluuje i rozwinie ją. To 
zatrzymuje wszelkie wojny chemiczne. Ponieważ teraz możemy dostosować, możemy zrobić 
na zamówienie, wszystko jest możliwe. To tworzy nowy warunek dla nas wszystkich. Na tak 
wiele sposobów grypa stanie się rzeczą z przeszłości. Umieranie na wirusy, na które do tej 
pory nie mieliśmy rozwiązania, musieliśmy czekać aż przejdą, skończyło się. W 
konsekwencji, dużo wiedzy będzie dodane do naszej wiedzy, poprzez badania i rozwój tego 
nowego cyklu zrozumienia. Ale nadchodzi punkt. czy człowiek jest gotowy aby wybrać się w 
kosmos i czy musieliśmy rozwiązać ten problem zanim się tam wybierzemy, tak że jest w 



publicznych rękach? Odpowiedź brzmi tak. To jest częścią nauczań, było ważne żeby to mieć, 
ponieważ tak jak powiedział, gdy pokazaliśmy to za pierwszym i drugim razem, było to 
ukryte i zatuszowane przez rządy ale tym razem nie jest. Tym razem, jest to zrobione przez 
Fundację Keshe i jest w domenie publicznej. I w nadchodzącym czasie, będziemy to 
kontynuować w różnych aspektach. Już niedługo, przyglądamy się testom na dziesiątkach 
tysięcy zwierząt, ogłosimy to kiedy tak się stanie i jest to ważne dla nasz wszystkich. To jest 
częścią narodowego bezpieczeństwa żywieniowego, to jest częścią kultury zrozumienia, jak 
rzeczy mogą się zmienić dla nas wszystkich w kosmosie. W nadchodzącym czasie, radzenie 
sobie z wirusami będzie znacznie prostsze niż radzenie sobie z bakteriami. Ponieważ możemy 
zrobić to na miarę, możemy je zmierzyć. To nie jest tak jak to czy ten antybiotyk działa lub 
inny antybiotyk działa. Używamy urządzeń pomiarowych, aby zmierzyć siłę zwierzęcia i 
wtedy możemy stworzyć 'dopasowane' grawitacyjno-magnetyczne pola tego co nazywamy 
wirusem. Musisz zrozumieć, technologia, jak mawiają Chińczycy, to jest technologia 'do góry 
nogami'. Dlaczego jest ona technologią do góry nogami? Czy mogę zmienić i pisać, to dla nas 
abyśmy zrozumieli. Musicie zrozumieć czemu ta technologia jest do góry nogami, gdy chodzi 
o wirusy. Z wirusami, z tymi wszystkimi rzeczami, kiedy spojrzysz, mamy bakterię bierzemy 
antybiotyki, znacznie silniejsze i ją niszczymy. Zabijamy ją. Z tą technologią jest na odwrót. 
Wirus jest bardzo silny, i przyłącza się do bardzo małego aminokwasu, poprzez połączenie 
siłą pól. To co robimy, jest odwrotne do wiedzy obecnych czasów. I to co robimy to 
wprowadzamy słabszy element do tego. Nie dajemy mu silniejszego pola, aby to zniszczyć 
przeciwnie, my idziemy ścieżką pokoju, drogą, którą wskazuje nam wiedza. O co chodzi: 
ponieważ magnetyczno grawitacyjne pole tego wirusa jest dużo silniejsze niż pole, które jest 
tu co więc robi? Próbuje je karmić aby sprowadzić je do siebie, żeby stało się jego częścią i w 
tym procesie wirus się kurczy. Wirus staje się tak słaby, że przestaje już być wirusem. Ale 
równocześnie GaNS, który był zastosowany plazmatyczne połączenia wody, które zostały 
użyte w tym procesie zostają odrzucone przez ciało I w tym procesie wszelkie dysharmonie 
wytworzone w ciele, energia wirusa staje się pokarmem dla zrównoważenia uszkodzeń 
innych wirusów. I równocześnie bierze więcej z kolejnych komórek wirusa i kolejnych i w 
tym procesie czyści, wyczerpuje energię wirusa z aminokwasu. I to, co na prawdę zostaje to 
sam aminokwas, plus konwersja energii wirusa, co staje się pożywieniem dla ciała człowieka 
lub zwierząt. Ponieważ teraz ta komórka pobrała energię ma energię aby wysłać i dawać 
komórkom które zostały osłabione przez samego wirusa. i to jest piękno tej technologii i 
piękno jej zrozumienia. Koniec zabijania, tylko będziemy używać energię plazmy samych 
wirusów, aby stały się pożywieniem dla najsłabszych części które stworzyły inne wirusy i je 
zrównoważą. To właśnie dlatego tworzymy i myjemy świnię i karmimy świnię. Mycie to pola 
o różnych siłach niż gdy przechodzi przez ciało, więc wszystko w ciele jest zrobione. Chińscy 
naukowcy powiedzieli nam, że do tej pory próbowali to przezwyciężyć ale widzieli 
genetyczne defekty zmiany genów u zwierząt. W tym procesie, każda genetyczna wada 
zostanie usunięta, zostanie uporządkowana, zostanie przywrócona do stanu normalnego. Przy 
współczesnej nau.... jedną z przyczyn uboju zwierząt jest fakt, że jeśli raporty naukowych 
ekspertów do tej pory potwierdzają to istnieją zmiany genetyczne, to jest genetyczna 
modyfikacja i nie wiedzą czym to jest. Ale my to jemy, bo to przedostaje się do łańcucha 
pokarmowego więc nie wiemy czym się to skończy, ale stosując wodę gansową korygujemy 
defekty genetyczne. Tak jak robiliśmy z roślinami i nasionami. Kontynuacja tej wiedzy, którą 
nazywam pojedynczą świnią, w najbardziej odległych farmach na olbrzymich obszarach 
Chin, wniesiemy nowy wymiar zrozumienia. To zmieni wiele rzeczy dla nas, wiele rzeczy dla 
nas w kosmosie. Lekarze weterynarii, którzy zajmowali się zwierzętami twierdzą, że kolor się 
zmienia. skóra się zmienia, dostają czerwone i czarny plamy na skórze. Ale 
zaobserwowaliśmy jak wszystkie plamy znikają i świnia wraca do zdrowia, co znaczy to, że 
wszystkie komórki zostały ułożone na swoje miejsce. Jak ktoś powiedział, że stanie się 



najsławniejszą świnią w mieście ale to jest czym jest i tym czym jest wiedza. Tak właśnie 
musieliśmy się tego nauczyć. I to jest to, co wy, jako badacze Fundacji Keshe i uniwersytety 
w nadchodzącym czasie będziecie rozwijać. Teraz rozumiecie drugie dno wydarzeń z 
zeszłego tygodnia, szukania wiedzy. Ten proces jeszcze się nie rozpoczął, ten proces dopiero 
zaczyna stawać się zrozumiały i dla naukowców w świecie farmaceutyki, aby to zrozumieć, 
to, co nazywamy nową formą plazmy, to, co uznają farmaceuci nie jest odpowiednie dla nas 
to nowa technologia, to nowa technologia plazmy GaNSu. I ona nadejdzie, nadchodzi tak 
szybko bo jest częścią technologii kosmosu. I nie ma już strachu przed wirusami i nie ma 
strachu przed tym, co może nam się stać. Czy mnie słychać? (RC) Tak, panie Keshe. (MK) 
Bardzo dziękuję. To właśnie przyniosły nauki w zeszłym tygodniu, fundamentalną zmianę w 
świecie nauki, poprzez prosty test na świni. Wiele zwierząt zostanie przetestowanych w 
nadchodzącym czasie. Współpraca z przedstawicielami rosyjskiego rządu, oficjelami w 
sprawie pozbycia się chorób zwierząt w Rosji jest w toku, jesteśmy w kontakcie z 
przedstawicielami rządu irańskiego oni są świadomi tego rozwoju. Amerykanie nie mają z 
tym problemu bo tworzą wiele różnych mutacji tego typu i to jest część całości procesu. I to 
jest wniosek, jaki chciałem wyciągnąć z nauki z zeszłego tygodnia, że niedługo, pewnego 
dnia, powiecie swoim dzieciom: byłem tu, gdy po raz pierwszy wirus został odkryty i 
pokazano sposób w jaki ten problem można rozwiązać. I to był wspaniały dzień dla świata 
nauki. To był piękny dzień, bo robiliśmy to już dwa razy ale było to tajne, ale tym razem jako 
instytut, jako Fundacja, możemy pokazać jak to zrobić i jak zostało opracowane. Dochodzimy 
do kolejnego punktu w tej dyskusji naszej nauki. Widzimy przeglądając filmy, to co pokazuje 
się jedno po drugim na początku, Fundacja Keshe potrzebuje ogromnego wsparcia i dotacji. 
Nie możemy utrzymać efektywności w sposób w jaki to podążyło i skontaktowaliśmy się tak 
samo z Chinami wczoraj. Musicie troszczyć się o waszą Fundację. Ja już mam dość, w 
sposobie wspierania jej, ciągle kontynuujemy robiąc to ale na tak wiele sposobów, jeśli nie 
otrzymamy wystarczających dotacji.... ..... dolary lub euro, co nie może pokryć nawet 
kosztów internetu, prowadzenia działalności. Więc to, co przekazujemy bezpośrednio, to 
Fundacja potrzebuje ludzi wspomagających którzy przychodzą, by słuchać i wspomagać 
Fundację. Będziemy zamykać, krok po kroku różne części Fundacji jeśli nie uzyskamy 
pomocy. Mamy wiele do zrobienia i wspierania innych dróg. Powiedziałem to samo 
Chińczykom zeszłej nocy na spotkaniu z grupą chińską. Przychodzisz i się uczysz. Jeśli 
idziesz do kina to płacisz 10 dolarów, ten filmy trwają przez 257 sesji, 253 sesje i musi być 
wspierany. Dochodzimy do kolejnego punktu, a jest nim, w promocjach, które widzimy w 
artykułach, które nazywamy wyprodukowanymi produktami, jeśli wyprodukujesz coś, co 
myślisz, że możesz sprzedać, towary technologii plazmowej nadające się do sprzedaży, na 
których chcesz coś zarobić to wyślij je do Włoch do KF we Włoszech i pozwól in to 
certyfikować i będą sprzedawane poprzez biuro we Włoszech, a ty otrzymasz zapłatę o jaką 
poprosisz, jeśli jest rozsądna i to co KF może dodać ją do systemu. Chcemy pokazać coraz 
więcej i więcej aplikacji technologii. Więc jeśli wyprodukowałeś, tak jak widzieliśmy, jak 
zrobił Stefano trójwymiarowy system i jeśli chce go sprzedać, to można mu nadać certyfikat i 
sprzedawać. Widzieliśmy nowy system z Polski w tym tygodniu, który będzie w magazynie. 
To działa, wyślij to do Włoch w celu certyfikacji i przez Włochy będzie produkowany i 
otrzymasz wynagrodzenie z tego tytułu. I tak to działa, muśmy pokazać coraz więcej 
aplikacji. W przyszłym tygodniu zobaczysz nowe produkty z Włoch. W przyszłym tygodniu, 
powiedziano nam, że zobaczymy 3 nowe produkty z grupy w Austrii i właśnie dlatego 
musimy pokazywać, więcej i więcej zastosowań i wtedy zobaczymy dokąd dojdziemy. Jeśli 
coś wyprodukowałeś to zapakuj to w pudełko i wyślij do KF, dostaniesz nasz adres 
skądkolwiek od nadejdzie, do Włoch i we włoskiej fabryce zobaczą czy mogą to produkować 
i pomóc ci w tym i równocześnie mogą to reklamować na rynku i certyfikować, więc zostanie 
sprzedany. Zatrudniliśmy kogoś, aby szukał nowych produktów ale przez kilka lat nic nie 



znalazł, więc kontaktujemy się bezpośrednio z publiką. Jeśli produkujesz GaNSy, jeśli 
wytwarzasz coś, co stosujesz i działa i można to certyfikować, gdy otrzymamy do tego 
certyfikację CE, wprowadzamy to na rynek. I pomaga to Fundacji i pomaga to tobie i 
rozprzestrzenia wiedzę, ze nie chodzi tylko o kilka podkoszulków i inne rzeczy. Gdy 
przeglądaliśmy zdjęcia, to co widzieliśmy znowu to widzieliśmy, rok temu i w tym roku na 
G20. Jest duża różnica widoczna na zdjęciach G20 pomiędzy zeszłym rokiem i tym rokiem. 
Widzimy na zdjęciu po lewej stronie, ciągle prezydenta Xi w centrum, jako jednego z 
najpotężniejszych liderów światowych i nadal widzimy Trumpa, przesuniętego trochę do 
przodu, ale nie tam, gdzie powinien być. I tam właśnie stoją Amerykanie i stoją Chińczycy i 
to pokazuje ich ekonomiczną siłę. Ale ciekawa rzecz dotycząca G20 w tym roku, jest 
niesamowita i gdy na to spojrzałem i obserwowałem na żywo, to powiedziałem: "mój Boże, 
jakimi ignorantami stał się rodzaj ludzki". Widzimy zarzuty przeciwko Arabii Saudyjskiej i 
księciowi koronowanemu księciowi, który ma stać się kolejnym władcą Arabii Saudyjskiej, 
nikt nie podaje mu ręki, ponieważ podejrzewa się go o zamordowanie dziennikarza, bez 
krycia się z tym. Ale dziwne jest to, że ten, kto zabija więcej, dostaje punkt centralny. Cały 
naród tworzony jest na polityce militarnej. Kiedy dojdziemy do drogi, na której to światowi 
liderzy... ...nie kłamią na tych konferencjach? Kiedy potraktujemy amerykańskie głowy 
państwa tak samo jak potraktowano Arabię Saudyjską, tym razem? To stanie się punktem w 
którym człowiek dojrzewa, taki jest sens dojrzewania. Jeśli zabicie jednego człowieka jest tak 
przerażające, jak to możliwe, że tak wiele tysięcy ginie codziennie z broni, którą kieruje jeden 
naród lub dwa narody? To pokazuje naszą niedojrzałość, ale kiedy dojrzejemy, tak, że głowy 
państw które zrobiły narzędzia zbrodni do maksymalnego zabijania nawet nie będą obecni na 
tych konferencjach. Siła ekonomiczna na bazie pokoju, będzie to bardzo ciekawe zobaczyć 
dokąd to zaprowadzi. Istnieje rozwój, który obserwujemy i wrócimy do tego za kilka 
następnych tygodni. Widzimy schemat dotyczący chińskich naukowców, którzy zostali zabici 
gdzie twierdzono, że skakali z dachu. Jednego z wybitnych naukowców ze świata 
komputerów fizyki kwantowej, kwantowej energii i komputerów. Ten sam schemat działania 
miał miejsce i monitorowaliśmy to bo zdarzyło się to w ciągu ostatnich kilku dni. Ten 
naukowiec otrzymał najwyższą nagrodę europejską za swoją działalność zaledwie dwa 
miesiące temu i dziwną rzeczą jest to, że został złapany i schwytano ludzi z nim powiązanych 
na lotnisku kanadyjskim, dokładnie tak samo jak ja zostałem złapany. To jest, w tym 
momencie przyglądamy się temu, jak Kanada stała się miejscem zabijania naukowców, 
przechwytują naukowców i wysyłają ich aby zostali zabici, dla tego kto najwięcej płaci, 
wysoce prawdopodobne. To wymaga śledztwa i jako że ja też padłem ofiarą tego, przez 
jedenaście dni, codziennie mówili mi, że mnie zabiją, a teraz mamy kolejnych naukowców, 
którzy przechodząc przez to co nazywamy, terytorium kanadyjskie, przylatuje żeby być 
świadkami swojej śmierci. Dlaczego Kanada ma coś wspólnego z takimi sprawami? To 
bardzo ciekawe, to jest coś, czym się zajmiemy i będziemy monitorować, ale wydaje się to 
być schematem. Wszystko co jest powiązane z europejczykami, gdy podróżują przez Kanadę 
stają się egzekucjonowalni, nazywamy ich naukowcami. Wtedy musimy zrozumieć, czy 
Kanadyjskie terytorium jest miejscem łapania i mordowania naukowców? Takim wydaje się 
być! Ja jestem ofiarą i teraz znalazłem następną i wiemy o kilku innych, a ten jest kolejną 
osobą publiczną, bardzo szanowanym naukowcem i wydaje się, że nikt nie powinien 
przejeżdżać przez Kanadę. Czerwona strefa dla naukowców. Jeśli opracowałeś cokolwiek, to 
Kanada jest ostatnim miejscem przez które chcesz podróżować, bo złapią cię, okradną i potem 
zabiją i już to widzieliśmy w ostatnich dwóch dniach. To nie są domysły, wysłałem, swoją 
sprawę bardzo wyraźnie i nie byłem jedynym. Dziwne jest to, że w Europie gdy się o tobie 
dowiedzą, to cię zabiją, a w Kanadzie złapią cię i prawdopodobnie zabiorą co zechcą i 
wypchną cię i powiedzą, że popełniłeś samobójstwo. Dochodzimy do innego punktu w 
naszym nauczaniu, jak mówiliśmy, zwanym i nazywamy go stworzeniem życia. Kreacja życia 



na tej planecie, jest unikalne dla tej planety, ale życie, które oznacza powtarzanie i 
podtrzymanie pakietu energii, że może się powielać i trwać w czasie i w przestrzeni, nie jest 
wyłącznością tej planety. Jako że byłeś z nami w tej części edukacji, jako, że byłeś przy 
każdym rozwoju krok po kroku Fundacji Keshe, zrobiłeś pewne z tych rzeczy samemu i część 
z tego z innych nauk i ze zrozumienia innych. Życie nie jest wyłącznością tej planety, nie ma 
mowy. Życie można tworzyć i podtrzymywać w dowolnym miejscu Wszechświata. Wszystko 
zależy od tego, jak podłączysz się do energii Wszechświata, aby podtrzymać życie, aby 
podtrzymywać czas trwania istnienia, aby móc kontynuować, aby móc dawać i brać ze 
swojego środowiska. Komórka skóry człowieka wytrzymuje 28 dni. W totalności, gdy jest 
wystarczająco brane i dawane, że elewuje stację centralną, co nazywamy Duszą Człowieka, 
aby dojrzała do swojej pozycji, wtedy ciało oddziela się od fizyczności, od centralnej stacji, 
teraz jest dojrzałe. Jest to bardzo podobne, do jajka w kurze, mniej lub więcej, jeśli tak to 
nazwiesz. Pochodzi z małego.... gdy jest gotowy, jest dostarczony, dostaje całe.... całe 
pożywienie z kury z jej ciała... Z życiem człowieka jest tak samo. Zbieramy energię i z tej 
energii, kiedy dochodzi do dojrzałość Duszy Człowieka, by była dostarczona, zostaje 
dostarczona. Z fizycznością, która doprowadziła do jej stworzenia. Ale jak życie... Tajemnica 
życia, czy pochodzi z innej planety, lub należy do tej planety, to bardzo proste, wróć do 
swoich pudełek... (AB) Proszę można powtórzyć? (MK) Proszę? (AB) Ciągle odcina twój 
głos, więc my go nie słyszymy. (MK) Czy ta przerwa jest u wszystkich? (SK) Tak, tak myślę. 
(RC) Tak, jest skompresowany i wraca bardzo szybko, pośpiesza zdania, są kompletny, ale 
trudno je usłyszeć, ponieważ to przychodzi jako bardzo szybkie zdanie nagle, pojawia się 
problem z przepustowością. Oto, co się dzieje. (MK) Jeden, dwa razy? (RC) Jeden lub dwa 
razy tak, tak. (MK) Widzę to na tabeli mówi mi, że jest nie stabilna sieć w tym czasie, 
przestałem mówić w tym czasie. (AB) Kiedy mówiłeś o darowiznach, to miałeś te zakłócenia, 
więc nie zrobiliśmy połowy rzeczy z darowizn. Wszystkie darowizny są łatwe, potrzebujemy 
darowizn, jeśli chcesz, aby działania fundacji były w sieci, bardzo proste, przestaję wspierać, 
wspierałem przez 20 lat, 18 lat. Ta organizacja potrzebuje poparcia osób, które są co tydzień i 
oglądają film, i musi być ciągłe, nie po prostu jednorazowe. Ma i potrzebuje dużo, o dziękuję 
bardzo. I to jest twoja praca, wykonuję swoją pracę, przychodzę, uczę każdego tygodnia, 
wspieram fundację pod każdym względem, ale teraz musisz, ludzie fundacji muszą... zależy ci 
na, jest to coś w co wierzysz i robisz, to musi być wspierane. Robiłem to 18-20 lat, włożyłem 
w to miliony, i nadal kontynuuję, jak tylko mogę wspierać to wspieram, ale w pewnym sensie 
wycofanie się jednego, powoduje że zaczniecie akceptować odpowiedzialność. Każdy aspekt 
finansujemy, robimy to w każdym kształcie i formie, ale doszliśmy do punktu, chcesz być 
częścią tego, chcesz się uczyć, chcesz tu być, musisz przyczynić się do tego. Bieżący koszt 
tygodniowy fundacji, dosłownie każdego dnia, każde 24 godziny, opiewa na około 1 000 $. 
Są ludzie pracujący w tle, wszystko inne jest tam, i są wypłacane i ja wciąż płacę, ale 
wycofuję się, ponieważ wydaje się, że jestem jedynym, przychodzę tutaj pogadać i ludzie 
czerpią z tego przyjemność i tworzą dzięki temu systemy i robią systemy medyczne, i kasują 
ludzi 5, 10 tysięcy za leczenie się nawzajem i ... Robienie wszelkiego rodzaju rzeczy, ale nic 
nie przychodzi do fundacji, jak widziałeś na filmie, ten film wyświetlany był 253 razy, spójrz 
na to ile płacisz, 5 $ 10 $ za film. Do tej pory masz 2,5 tyś $ miałeś darmowy film, ale teraz 
czas na ciebie byś wspierał. I jeśli nie otrzymamy wsparcia, skończyłem, zacznę zakręcać 
kurki. Ponieważ są ludzie, których życie zależy od nas, i nie jest to wspierane. Przychodzisz 
tutaj, czy kiedykolwiek zapytałeś jak to wszystko się tutaj dzieje i wszyscy są tu co tydzień? 
A potem będzie to "moja wina, mój problem", więc uczyłem cię wystarczająco 253-255 
nauczań to wystarczająco, a jeśli potrzebujesz i chcesz być tego częścią, musisz to wspierać, 
nie ma znaczenia, jak to się stanie, i nie możemy... Jeśli umrę jutro, nauczanie się skończy, 
jeśli Kanadyjczycy zrobią mi to co zrobili temu chińskiemu naukowcowi, wiedza zatrzyma 
się, lub czy pozbieracie się i znajdziecie kolejną fundację lub poprowadzisz tą fundację, aby 



dzielić się wiedzą między sobą. Mam fizyczne życie i co jeśli coś się zdarzy to koniec, jest 
zakończone, przedstawienie się kończy? W każdym bądź razie wracamy do nauczania. Jak 
powiedziałem, jeśli wrócisz do początku pracy fundacji, pierwszą rzeczą, którą zrobiłeś, 
większość z was, którzy się przywiązali do tej wiedzy, zrobiłeś coś bardzo dziwnego. 
Włożyłeś małą płytkę tutaj i umieściłeś małą płytkę tam, dałeś trochę słonej wody tutaj i 
powlekałeś nano jedną z tych płyt. Nano-powłokę umieszczasz tutaj i co zrobiliście? 
Połączyliście przewodem, z może odrobiną obciążenia, i zaczynałeś zbierać GANS tutaj. Ale 
proces tworzenia się GANSu w cyklu życia człowieka, to nie jest najważniejsza część tego 
pojemnika, najważniejszą częścią tego pojemnika jest ten mały facet, bezpośrednio na górze, 
aminokwas, tłuszcz. Tłuszcz! Po raz pierwszy pokazaliśmy, że możemy tworzyć 
aminokwasy, początek życia, pochodzenie życia, przedłużenie życia. Teraz tutaj miałeś miedź 
i miałeś cynk, miałeś jeden rodzaj aminokwasu. W następnym pojemniku zrobiłeś cynk i 
cynk, ale wciąż otrzymywałeś, widziałeś tłuszcz, i nadal zbierałeś swoje GANSy. Ten 
aminokwas jest inny niż ten aminokwas. Następnie stworzyłeś kolejne pudełko, a następnie 
inne pudełko, i wszystkie z nich pokazują ci aminokwas. Teraz te aminokwasy, w jednych z 
nich zdecydowałeś, że włożysz kawałek żelaza do niego, i wprowadzenie tego zardzewiałego 
żelaza, dało ci krew, która widziałeś jak kapie. Więc teraz zauważysz, połączenie metali, 
cynku i miedzi, i nano powlekanej, kolejnej części, dało ci nowy produkt, połączenie życia z 
metalem, hemoglobina. Więc to co musisz zebrać, w procesie oceanów, które ciągle to mają, 
bo mają w sobie sól, i mają wszystkie metale pływające w sobie, w oceanach jest więcej złota 
w Oceanach pływających, niż jest na lądzie, człowiek nie znalazł sposobu, jak je 
wyekstrahować. Kiedy idziesz w morze i ty nabierzesz w usta wody, morskiej wody, już 
połknąłeś trochę złota, stałeś się bardziej bogaty. Więc to, co musicie zrozumieć teraz, 
tworzenie życia stało się poprzez interakcję tych wszystkich aminokwasów. Tutaj, gdy metal 
żelaza dotyka aminokwasu tworzy to, więc teraz staje się jego częścią. Masz maszynę do 
mieszania, i ta maszyna do mieszania nazywa się oceanem wody. Więc te rzeczy zmieszały 
się i mieszają się cały czas, jeden po drugim przychodzą do ... razem, ale co miałeś jako 
wspólny mianownik jako białko, teraz w mieszającej maszynie życia, staje się pierwszym 
etapem życia. Wtedy ten pierwszy etap życia, musi zdecydować, w jaki sposób dystrybuuje, 
jak gromadzi, w jaki sposób uwalnia, jak pozwala to na robienie różnych rzeczy, tak, że 
zagwarantuje swoje życie. Jedno nazywamy nerką, jedno nazywamy płucem, jedno 
nazywamy jelitem, jedno dla płynu, jedno dla gazu i jedno dla stanu stałego. Trzy stany 
materii na tej planecie. Powietrze, którym oddychamy - gazowy, woda, która znajduje się na 
niej - ciekły i jej stan stały, które są wszystkimi minerały i metale i całą resztą. Więc ciało 
człowieka pochodzi z tej planety, ale w cyklu ewolucji czasu, gdy każde białko znalazło nowy 
wymiar, nowy cykl, nowy punkt mocy i dowiedziało się jak można go zrobić/ Musi się 
rozładować, potrzebuje wspólnego mianownika siebie samego, potrzebujemy materiału, który 
może pływać w jego środku. 'Przepraszam jedną sekundę.' 'Dziękuję bardzo telefon został 
znaleziony.' Więc w tym procesie widzimy, rozumiemy że życie na tej planecie jest kreacją 
tej planety. Kiedy Ziemia porusza się bardziej do środka... ... w kierunku Słońca, 
otrzymujemy nowe białka, i stara się je zaadoptować, aby zagwarantować swoje przetrwanie. 
Więc następne pokolenia za milion lat, kiedy będziemy bliżej Słońca, i mamy możliwość 
wyższych pakietów energetycznych, wyższych elementów, jak pluton i uran, czy cokolwiek 
to może być, staje się częścią struktury życia, ponieważ życie zagwarantuje przetrwanie w 
każdych warunkach. Ono mutuje. Najprawdopodobniej, jeśli spojrzymy na szczątki 
pierwszego człowieka lub pierwszych zwierząt, pierwsze stworzenia miliony lat temu, 
struktura kości różni się od naszej struktury kości w swoim składzie, ponieważ w tym czasie 
dostępne były inne elementy, i różne ciśnienia i warunki. Więc kiedy patrzymy teraz, gdy 
rozumiemy tworzenie aminokwasów, na górnej warstwie twoich pojemników, zacząłeś 
stawać się mistrzem tworzenia życia. Zmień zasolenie - różne białka, zmień ilość różnych 



materiałów w różnych pozycjach, w różnych warunkach. Jeśli zasolenie jest mniejsze, 
otrzymujesz słodką rybę wodną, jeśli jest bardziej słone, dostajesz rybę oceaniczną, ale obie 
są rybami, smakuje inaczej, struktura jest inna. Tworzymy większe ciśnienie na ten 
aminokwas, który znajduje się w głębszej części oceanu, i tworzysz inną strukturę ryby. 
Ponieważ musi wytrzymać większe ciśnienie, musi mieć bardziej zwartą budowę, ale wciąż 
jest w połowie pomiędzy białym a czerwonym mięsem, jak tuńczyk. Tuńczyk, gdy spojrzy się 
na jego strukturę, to nie jest białe mięso i nie jest czerwone mięso, jak to mamy u zwierząt, 
ale wytrzymuje nową kompresję. Więc ciśnieniowe, ciśnienie atmosferyczne oceanu, zmusza 
ją do stworzenia nowego warunku dla przetrwania. Więc patrzysz na strukturę tuńczyka i 
widzisz co jest potrzebne, aby wytrzymać taki wysoki stopień kompresji w stanie płynnym. A 
następnie spójrz na zwierzęta w środku planety Ziemia, w części stałej. Jak one żyją, dlaczego 
nie potrzebują struktury kości? Ale jeśli na nie spojrzysz, wszystkie mają mózg, mają system 
kontrolny, wszystkie mają system nerkowy, aby pozbywać się płynów, i miejsce dla tlenu do 
oddychania w płucach i wszystko inne. Więc kiedy patrzymy na tę strukturę, którą 
nazwaliśmy, ludzkie ciało, nie pochodzi z zewnątrz. Jesteśmy tak ziemscy jak może być 
Ziemia. I jeśli to zrozumiemy, nikt, żaden obcy nigdy nie przyniósł życia na tą planetę. To 
jest intelektem do przetrwania, by mnożyć siebie do różnych rzeczy i tworzyć różne jednostki 
do usuwania, potrzebuje inteligencji, potrzebuje koordynacji, wymaga zrozumienia. I to dało, 
to co nazywamy światu horyzontalnych zwierząt inteligencję, aby przetrwać. I ci, którzy mają 
różne, to co nazywamy wysokością, poziomem gruntu, mają inne intelekty. Człowiek zdołał 
ewoluować wstaje i kładzie się, więc mamy spektrum pól i to spektrum pola tworzy pewne 
zmiany. Nie jesteśmy zrobieni ani przyniesieni na to życie na tej planecie, jesteśmy kreacją tej 
planety, teraz, gdy rozumiemy całą technologię plazmową. I w czasie, gdy człowiek dojrzeje, 
i zrozumie całą proporcję zasolenia, całą proporcję transferu energii w białkach, człowiek 
stworzy człowieka z siebie samego. Tworząc narządy nie pochodzące z życia. Tworzenie 
życia w powielaniu życia. To będzie, kiedy człowiek dojrzeje, aby zrozumieć ponieważ w 
kosmosie, jeśli człowiek chce pozostać fizycznym, potrzebuje tego zrozumienia. Musimy 
zrozumieć prawdę na temat nas samych, i w tym procesie Poszukiwacze Wiedzy przyszłości, 
dodadzą do wiedzy, jak tworzyć życie. Jak przedłużyć życie? Jak móc zreplikować życie? I 
na wiele sposobów czy wirusy byłby dla człowieka błogosławieństwem? Gdzie dostarczyły 
ogromną ilość Energi, dzięki której moglibyśmy przejść przez konwersję. Nie wszystkie 
wirusy są niebezpieczne, lub co nazywamy pakietami energii. Człowiek otrzymuje różne 
pakiety energii z różnych części Wszechświata. Ale w świecie stworzenia istnieje jedna 
tajemnica. Którą jest: w istocie Dusza Człowieka jest tworzona przez człowieka, co 
pokazaliśmy. Naukowo rozumiemy, jak powstaje. Ale jest jedna tajemnica, którą otwieramy 
wiedzę o człowieku. I to jest dla człowieka, aby dowiedzieć się w przyszłości w czasie, kiedy 
dojrzeje, czym jest ta tajemnica i jak rozwiąże tę tajemnicę dla siebie. W systemach do picia, 
umieszczasz różne GANSy, i wraz z tym przenosiłeś esencję pomarańczy do wody. Twoim 
celem jest w przenoszeniu tej esencji aby dała ci smak i zapach. Czy mógłbyś stworzyć 
pomarańczę w tej wodzie? Lub, czy po prostu niesiesz istotę tego istnienia jako pola, a wtedy 
może zamanifestować się jako pomarańcza. Teraz tajemnica dla człowieka, jest jeszcze 
większa. W oceanach tej planety, zrobiliśmy kubki. Mieliśmy dostępność wszystkich pól 
przez to, co właśnie wyjaśniliśmy - aminokwas. Ma Duszę istoty Wszechświata, przekształcił 
się sam, w wymiarze Duszy Człowieka i fizyczności człowieka. To samo, co robiliśmy z 
pomarańczą, jest tak samo z oceanami tej planety, stały się kubkiem. dla transmutacji istoty 
stworzenia Duszy Kreatora w Duszę Człowieka. Teraz rozumiesz, dlaczego tak często 
wracam do kubka i pomarańczy. Zrobiłem człowieka na obraz samego siebie. Nie ma różnicy, 
to tylko rozmiar. Nie ma różnicy ciało człowieka to pojemnik z GANSami. Spektrum jest 
różnych pierwiastków. Teraz rozumiesz, dlaczego doszliśmy dzisiaj do tego punktu 
nauczania. Czy jesteśmy w istocie stworzeniem tej planety, i jak staliśmy się częścią 



stworzenia tej planety, w wymiarze dynamicznego pola plazmowego, czy tworzymy ten sam 
warunek, gdzie nasze ciało i nasze oceany, stają się takie same jak pomarańcza i kubek oraz, 
powieleniem esencji życia Kreatora w ciele człowieka? Ale tylko czerpiemy z tego tylko to 
spektrum, które do nas pasuje, Jako, że nie mamy całości spektrum uniwersalnej energii, nie 
możemy dotknąć całości. Całość pól Duszy Kreatora, mógłby się zmieścić w tym punkcie. 
Teraz dochodzimy do istoty zrozumienia, czy istnieje Kreator? Lub w istocie zrozumienia 
transferu energii stajemy się częścią esencji samego Kreatora. Pomimo tego, że w wymiarze 
fizycznym, jesteśmy tworzeni na tej planecie. Fizyczne ciało człowieka ma swoje 
pochodzenie i w istocie, jest stworzone przez tą planetę. Ale potem przychodzi jeden punkt, w 
punkcie oddzielenia tym co nazywamy śmiercią, jak ten dopasuje się do punkt takiego 
samego jak ten, czy esencja stworzenia przesunie się w kierunku Kreatora by stać się jego 
częścią? Teraz nie ma fizyczności. Czy potrzebujemy Kreatora, czy zbliżamy się do własnego 
Kreatora, wymiaru Duszy Człowieka, według jej siły? Człowiek musi się wiele nauczyć, i ma 
wiele do zrozumienia. I musi być wystarczająco otwarty, nie być uprzedzonym, aby 
narysować linię i punkt, kiedy zrozumie, że jest częścią większej części. Nie być pokornymi, 
ale by zrozumieć, aby być pokornymi. To jest gdzie nauki, poszukiwanie wiedzy przychodzi 
by szukać wiedzy Kreatora, nie fizyczności człowieka na tej planecie, jak było do tej pory. 
Szukamy wiedzy o stworzeniu przez Kreatora. Wtedy człowiek może żyć w dowolnym 
wymiarze na tej planecie i tym Wszechświecie, i we wszechświatach które nadejdą. Nie ma 
potrzeby kontemplacji, potrzebuje istoty zrozumienia, i wyczucia tego. I będąc częścią tego i 
bycia dumnym z bycia częścią tego. Teraz czy, ciało człowieka, jest istnieniem życia 
człowieka, składową życia fizyczności tej planety i replikacją siły części Kreatora w Duszy 
Człowieka? I kiedy w jakim punkcie osiągnie punkt dojrzałości, to opuści wymiar 
fizyczności, by stać się esencją samą w sobie bez przywiązania do fizyczności. Widzieliśmy 
stworzenie aminokwasu w oceanach tej planety, i ci, którzy nie dojrzali, aby stać się żywymi 
istotami we właściwym warunku, stali się tak zwanymi polami naftowymi. Co nazywamy 
ropą naftową i innymi rzeczami. I te warunki, które zostały stworzone, doprowadziły do 
stworzenia życia i to dzieje się w każdej sekundzie działania na tej planecie. Jak wyjaśniliśmy 
w nauczaniu o czerwonych piaskach pustyni Afryki, i Oceanie Atlantyckim, w interakcji z 
aminokwasem, który powstaje na powierzchni oceanu, prowadzi do stworzenia życia, 
plankton. W północnym morzu w Chinach powtarza się ten sam cykl. Ocean Spokojny 
otrzymuje pokarm poprzez ten sam proces, ale tym razem żelazo, zamiast wdmuchiwania go z 
piaskiem, jest wymywane do morza. A następnie w interakcji z aminokwasem oceanu, 
prowadzi do stworzenia i dlatego Pacyfik to, co nazywamy Morzem Północnym Chin, i 
dlatego ten piasek po stronie kanadyjskiej jest tak bogaty w życie, ponieważ plankton jest 
ciągle tworzony w ten sposób. To są paczki aminokwasów w wymiarze fizyczności, i jest 
mocniejszy niż zjedzenie kilograma mięsa, ponieważ ma już wymiar energetyczny, nie 
przekształcił się całkowicie w stan materii, że musisz to rozkładać, więc kiedy go trawisz, 
trawienie jest szybsze. Szybkie transfery energii. Ale nadchodzi inny punkt, jeśli chodzi o 
historię człowieka w tym samym oceanie żyją ryby z Duszą, tak samo jest z kotem. Wraca to 
do pierwszego wideo z Rady Uniwersalnej, które właśnie obejrzeliśmy. Czy wszyscy świecą, 
a Kreator jest ślepy na kształt fizyczności. Ale nie zapomnij, kiedy rozmawialiśmy o 
wirusach, i sposób w jaki wirusy to małe coś wyczerpuje energię wirusa lub większej paczki 
energii z niej, by przetrwały i stały się większe, z wszystkimi stworzonymi rzeczami we 
Wszechświecie, jak wielka jest Dusza Kreatora aby mogła wspierać życie nie na tej planecie, 
ale w całym Wszechświecie, a ponieważ są mniejsze, mogą być odżywione. Wtedy, kiedy 
możesz odłączyć się od fizyczności, że możesz zrozumieć wymiar uwolnienia Duszy 
Człowieka, jesteś w kontakcie i jesteś częścią pól Wszechświata, z linią Duszy Kreatora, 
wtedy możesz elewować siebie, wtedy decydujesz o wymiarze fizyczności, jeśli kiedykolwiek 
zdecydujesz, że chcesz ponownie stać fizycznym. Ponieważ nie zapomnij, inteligencja, 



uczucia i emocje, nie umierają, gdy fizyczność oddziela się od Duszy Człowieka, Emocja i 
fizyczność, oraz ból i miłość, zostały nauczone z Duszy Człowieka, a nie z fizyczności 
człowieka. Więc to jest esencja tego, nie potrzebuje fizyczności, by zakochać się, by mieć 
partnera, stworzyć dla siebie inny wymiar życia dla siebie, w połączeniu z transformacją i 
transportem energii z jednego do drugiego. Ja decyduję, gdzie Dusza, ma być równoległa ze 
mną, by istnieć zgodnie z wymiarem egzystencji we Wszechświecie. Dopóki mam wymiar i 
kontrolę, uczucie i zrozumienie całości tego, co człowiek czuje w swojej fizyczności, jest to 
uczuciem Duszy Człowieka w sobie. Stworzyłem człowieka na obraz samego siebie. Jak 
człowiek w wymiarze fizycznym może się zakochać? Kiedy Dusza nigdy nie jest świadoma 
miłości? Człowiek nauczył się od Duszy. Teraz rozumiemy, czy w rzeczywistości w całości 
jesteśmy stworzeniem tej planety, lub czy jesteśmy w wymiarze fizycznym stworzeniem tej 
planety, ale w dojrzałości Duszy, stajemy się częścią uniwersalnego wymiaru, nie fizycznym 
połączeniem z tą planetą. Ale jak rozumiemy, Dusza człowieka ma siłę, w strukturze 
aminokwasu, który ją pierwotnie stworzył, więc wszystkie Dusze Ludzkie są połączone ze 
sobą w zgodnie z siłą tej planety. Teraz rozumiemy, że życie nie jest wyłącznością tej planety, 
ale życie jest połączeniem interakcji pól tej planety, z całością pól Wszechświata, i dlatego 
powiedzieliśmy, jeśli posłuchacie taśmy, jesteśmy tutaj, aby wziąć człowieka by wszedł do 
uniwersalnej społeczności, gdzie wspólnota uniwersalna niesie w całości wszystkie części 
Duszy Kreatora. Naszym zadaniem nie jest wzięcie człowieka do Wszechświata z fizycznym 
wymiarem człowieka, ale wprowadzenie Duszy Człowieka do istnienia całości Duszy 
Kreatora we Wszechświecie. Wtedy człowiek może zadecydować o swoim wymiarze 
fizyczności. Ale co jest zadaniem, jest wzmocnienie Duszy Człowieka by stała się częścią 
Duszy Kreatora, że teraz elewujemy Duszę Człowieka, by stała się częścią Duszy Kreatora, 
Dusza Człowieka, która nosi tę esencję, może nauczać i przekształcać to w fizyczność 
człowieka, która rozumie, że nie ma potrzeby zabijania i niszczenia. Ponieważ może 
elewować całość fizyczności, która nigdy tego nie robi. Kiedy czujemy to naszą Duszą, 
zakorzenione to zakorzenione w nas, w emocjach w naszym zrozumieniu w naszym działaniu. 
Kiedy człowiek czuje, wtedy człowiek może coś z tym zrobić. Dlaczego potrzebujemy armii, 
dlaczego potrzebujemy zabijania? By udowodnić co? Jak stworzyć więcej dusz, by cierpiały? 
Lub jeśli czujemy, co znaczy to cierpienie, wtedy to co będzie. I wtedy to nadchodzi. Czy 
dojrzeliśmy do tego punktu. Dlaczego powtarzam w swoich naukach przez cały czas, że 
człowiek, który zabija albo człowiek, który został zabity, są połączeni ze sobą poprzez Duszę 
co musi doprowadzić do równowagi. Cierpienie dzieci cierpienie rodziny, kiedy nie ma 
mężczyzny, i jego Dusza przechodzi przez cierpienie, jest ból, który musi przejść, musi dać. 
Zrozumiałem, że żołnierze i wojny tworzą nic innego tylko ból, w bardzo młodym wieku, 
sześciu lub siedmiu lat. A kiedy zebrałem wiedzę o kosmosie, zrozumiałem to, że człowiek 
nie musi zabijać aby inni cierpieli. Wszyscy umierają, to jest zmiana przekształcenie się 
fizyczności, ale o której godzinie, kiedy, gdzie i jak, o tym decyduje nasza Dusza, a nie my 
sami. Zdecydowała o punkcie swojej dojrzałości od początku czasów. To siła ukończenia jest 
ustalona w punkcie zapłodnienia, nie przez czas, który ona gromadzi. Po prostu dodajemy do 
niej, aby zwiększyć wymiar jej fizyczności. Ale czy powinniśmy stwarzać cierpienie dla 
innych? Więc jeśli spojrzymy, dochodzimy do jednego wniosku, fizyczna część ciała 
człowieka, w istocie jest stworzona przez tą planetę. Ale elewacja Duszy Człowieka, jest 
związana z Duszą Kreatora jak widzimy. Teraz to ty musisz rozwiązać ten dylemat, czy 
chcesz być w wymiarze fizycznym, czy w wymiarze Duszy, lub będąc świadomy istnienia 
obu, żyjesz w wymiarze tych dwóch. Transmutacja pierwiastka nie dotyczy węgla i wodoru 
do innego pierwiastka, transmutacja plazmowa to wymiar fizyczności do Duszy Człowieka, 
aby Dusza Człowieka transmutowała fizyczność i to jest mniej więcej, kompletne 
zrozumienie człowieka. Transmutacja elementu jest elementem człowieka wobec Duszy 
Człowieka i na odwrót, nie zmienianie wodoru w węgiel. Kiedy zrozumiesz, to wraca do 



nauczania i teraz czyni je bardziej zrozumiałym, co cały czas mówiłem, we wszystkich 
programach poszukiwaczy wiedzy. Kiedy idziesz do innego wymiaru, innej planety, stajesz 
się kształtem tego, na co planeta pozwala, transmutujesz. Ale co zbierasz z stamtąd, dodajesz 
do Duszy, teraz stajesz się częścią Duszy, i stajecie się energią Duszy, przekazujesz energię 
środowiska, dodając do Duszy. Czy możemy podróżować do wymiarów na pozycje, gdzie 
możemy zebrać więcej i żyć dłużej, aby dodać dodatkowo do Duszy samych siebie? Tak, 
możesz to zrobić, wiele ras robi to. Elewacja Duszy Człowieka pozwala na bliższe 
zrozumienie siły Kreatora, jest oddaniem bliskości, aby zrozumieć pozycję Kreatora. I ci 
którzy elewują do wyższej wartości samych siebie, osiągną to, aby stać się częścią całości. 
Podobnie, jeśli rozumiesz, w bardzo prosty sposób, proste zrozumienie. Jeśli to jest Dusza 
Kreatora i rozumiesz to, że obejmuje ona całość, i jeśli zrozumiałeś nauczanie o Układzie 
Słonecznym, że promienie Słońca idą i kiedy są w drodze powrotnej, czynią Ziemię i 
wszystko inne i wracają do niej. Więc tak samo będzie z Duszą Człowieka, mimo że 
promieniuje z samej siebie, w różnych siłach, w całości gromadzenia większej nie-
wymiarowej fizyczności połączy się z Duszą Kreatora. Ale ta podróż zależy od wielkości i 
pozycji kreacji Duszy. 'Przepraszam na jedną sekundę'. To właśnie musimy zrozumieć. O 
datuj i to wszystko dla referencji w przyszłości. Więc rozumiemy, na tak wiele sposobów, jak 
możemy elewować nasze Dusze, i jak powstaje nasza fizyczność. Wtedy pojawia się kolejne 
pytanie. Kiedy człowiek podróżuje w głębie Wszechświata, i zrozumiałeś w swoich 
podróżach napotykasz na warunki, które pasują w sile do warunku Duszy Człowieka. Czy 
przekazalibyśmy wiedzę o naszej Duszy, do Duszy pozycji? Lub czy staniemy się kolejnym 
wirusem, w nim, by stać się jego końcem. Nie ma różnicy, w wymiarze. Wtedy, gdy człowiek 
rozpocznie podróż w rozpiętości Wszechświata, pierwszą rzeczą, o której będzie myślał i 
rozwijał, będzie, 'jak będę mógł chronić się przed krzywdzeniem innych, aby nie stać się 
wirusem w wymiarze ich życia.' Nawet jeśli oznacza to poświęcenie mojego własnego 
wymiaru, że nie osiągam Duszy Kreatora, ale przynajmniej nie stałem się zgubą dla kolejnej 
istoty. Na tak wiele sposobów, zrozumienie tego jest tak ważne, że z czasem musimy 
dokończyć i zrozumieć całość. Na tak wiele sposobów, staje się to naszym obowiązkiem aby 
zrozumieć prawdziwą esencję kreacji. Wtedy pojawia się pytanie, 'czy to wszystko jest tego 
warte?' Jakieś pytania? (RC) Dziękuje Panie Keshe. Przypominam uczestnicy mogą podnieść 
rękę i jeden właśnie się pojawił i mogę promować ciebie do panelistów, abyś mógł mówić. 
Rick, jest tam dostępny i możesz, następnie możesz otworzyć mikrofon, i mamy też 
Krazmira. (R) Dzięki Rick, tutaj Rick z Colorado. Panie Keshe um mam pytanie, które 
dotyczy transmutacji pierwiastków poprzez naszą Duszę, ale mam kilka innych pytań, które 
pomogłyby mi zrozumieć naukę troszkę lepiej, jeśli potrafię. Chodzi o pojemniki, o których 
ostatnio myślałem, o pojemniku, więc kiedy mamy pudełko GANSu lub cokolwiek, 
stworzyliśmy pojemnik i myślę o posiadaniu szklanego pojemnika jako takiego, i wtedy nic 
tak naprawdę nie może przeniknąć do niego, do szklanego pojemnika, więc jest w pewnym 
stopniu 'zwarty', przepraszam, ale jeśli umieścimy coś na częściach ścian wokół tego 
szklanego pojemnika, czy to jakoś to zmienia warunki w atmosferze? Więc zastanawiam się, 
dlaczego dodanie czegoś na zewnątrz szklanego pojemnika zmienia warunek, jeśli nic nie 
przenika przez szkło? (MK) Wszystko przenika przez wszystko. (R) OK. (MK) To bardzo 
podobne, gdy jesteś w środku za szybą, jeśli to światło dzienne, to widzisz dzień, jeśli jesteś 
nocą w nocy, nie widzisz światła, jest ciemno. Więc, cokolwiek uważamy że jest 
ograniczeniem fizyczności, są pola, które przenikają przez to, w świecie fizyki nazywamy to 
neutrinami. (R) OK. (MK) Nawet one przenikają przez planetę i czasami niektórzy naukowcy 
robią trochę wody że możesz zobaczyć, czy wytworzą fotony, gdzieś tam głębsze, kiedy 
zwalniają. (R) I jakim cudem zwalniają? (MK) Oczywiście że wyhamowują, ponieważ 
wchodzą w interakcje. (R) I przez balansowanie tracą siłę? (MK) W pewnym sensie przez 
interakcję tracą siłę. (R) OK. Więc to sprowadza mnie do mojego następnego pytania. Więc 



też ostatnio słyszałem, że nazwa to pojemnik, i kiedy mówimy o sobie jako o wiecie jak o 
Duszy, a nie jako o osobie, tak sobie myślę, że to część tego czemu czasami musimy przestać 
myśleć lub wiesz, aby wejść w ten stan, wiesz. Umieszczamy wiele etykiet na tych rzeczach 
w taki sposób, ten nasz kontener to etykiety, które nakładamy na rzeczy, zamiast być 
nieograniczonymi, ograniczamy siebie. Więc jestem ciekawy, czy nie mamy ograniczenia w 
naszych intencjach lub czy naprawdę wierzymy w to, co zamierzamy stworzyć, jeśli to jest 
dosłownie, w jaki sposób możemy transmutować elementy, poprzez naszą intencję? (MK) 
Myślę, że musisz ewoluować trochę dalej, zanim to zrobisz. (R) Dziękuję Panie Keshe. (MK) 
Musisz zrozumieć siłę własnej Duszy, w odniesieniu do siły twojej fizyczności, Duszy twojej 
fizyczności. Widzisz, Dusza Fizyczności jest jak pole grawitacyjne, a fizyczność materii ciała 
człowieka jest jak bezwładność. (R) Możesz powtórz to, co to jest bezwładność? (MK) To 
fizyczność człowieka. (R) OK. (MK) Dusza elementów, powiedzmy komórki w twojej dłoni, 
jest grawitacyjna, ponieważ nie ma wymiaru, pochodzi z interakcji pól, ale macie fizyczność, 
która jest tym, czym cokolwiek spowodowało interakcję pól, by zostać stanem materii lub 
wystarczająco blisko stanu GANSu materii, i to staje się twoją bezwładnością. I jeśli potrafisz 
zrozumieć i jak to kontrolować, to możesz stworzyć dowolne elementy we Wszechświecie. 
Ponieważ siła Duszy Człowieka nigdy się nie zmienia, w odniesieniu do wymiaru Duszy 
Fizyczności. Więc jedyne co pozostało, to wymiar bezwładności. (R) Siła mojego własnego 
pola, w zasadzie siła pola mojej Duszy? (MK) Mniej więcej. (R) Lub czy jedna siła pola? 
(MK) Ty musisz zadecydować. (RC) Z tym wiąże się bezpośrednio pytanie z livestream'a, 
które Fritius zadaje: Czy intencja(zamiar) to jest nowe narzędzie do tworzenia, i świadomość 
jedności jest kluczem do naszej własnej ewolucji? I czy to dlatego eksperymenty na intencji, 
przez Lynne McTaggart na przykład, są tak skuteczne? (MK) Co masz na myśli? Czy możesz 
to powtórzyć końcówkę tego pytania? (RC) Tak, więc mówi, 'czy dlaczego eksperymenty z 
intencją są tak skuteczne, przeprowadzane przez Lynne McTaggart na przykład?' Nie jestem 
pewien, kto to jest Lynne McTaggartem, ale najwyraźniej przeprowadza eksperymenty na 
intencji, które odnoszą sukces. Więc pyta czy intencja to nowe narzędzie do tworzenia, w 
zjednoczonej świadomości jest kluczem do naszej własnej ewolucji? (MK) Na wiele 
sposobów tak. Teraz rozumiemy, że intencja jest to kierunek pola energii Duszy Człowieka, 
jeśli chcesz to na nowo zdefiniować. I jeśli potrafisz skoncentrować energię Duszy w jednej 
pozycji, możesz poruszyć krzesłem, możesz poruszyć człowiekiem, może przekazać 
wiadomość innemu człowiekowi i wszystko inne. Chodzi o to jaki się łączymy, jak 
chcielibyśmy czuć się połączeni, i to jest zrozumieniem tego. (RC) Um, mamy Krasmira, 
który ma rękę w górze, ale może przed tym, przeczytam coś z Q&A od Jedi, który mówi 'Jak 
mają się nauczania teologiczne w tej wizji?' Mówi, że 'tropizm nie wyjaśnia obecności 
aniołów w każdej kulturze z przeszłości, w enuuma elisha ultra, bibli itp...' i wspomniał o 
kilku innych imionach i 'dużo więcej DNA obcych istot zostało całkowicie transkrybowane, 
są prawdziwymi obcymi w porównaniu do naszego DNA to jest fakt fizyczny, pięć integracji 
kodu genetycznego występuje tylko w człowieku i nie można go znaleźć nigdzie indziej w 
funkcjonowaniu natury, tutaj na Ziemi. FOXP2, jest jednym z nich. Istoty pozawymiarowe 
mogą również przenosić kod do ludzkiego ciała i dokonywać zmian, w krótkim czasie, 
dodając instrukcje nawet z niefizycznych, ale energetycznych płaszczyzn, to wyjaśnia 
ewoluc..... luki ewolucyjnej', chyba luki. 'Czy izolacja układu słonecznego jest możliwa z 
fizycznego punktu widzenia? Po co budujemy fizyczne statki kosmiczne, jeśli będziemy 
podróżować Duszą? Więc czy awatar będzie odpowiedzią na to pytanie?' Dziękuję Panie 
Keshe. (MK) Odpowiedź na to wszystko jest TAK, i inną odpowiedzią na to wszystko to jest 
to, że już się to dzieje po części, i stanie się to w częściach, gdy my staniemy się 
podróżnikami Duszy we Wszechświecie, zrobimy to samo dla innych. (RC) Niektórzy będą 
podróżnikami Duszy, a niektórzy będą podróżnikami statków kosmicznych. (MK) Zależy od 
tego co wybierzesz. (RC)Jaki będzie twój wybór, (MK) I w pewnym sensie, zależy to od 



inteligencji człowieka. Wciąż mamy samochody, i wciąż mamy osły i konie, niektórzy ludzie 
decydują i wolą iść z koniem lub osłem, a niektórzy wolą iść samemu i niektórzy próbują to 
zrobić, lecąc przemieszczają się szybciej. Jest to bardzo podobne, kiedy teraz wchodzisz na 
internet i daje ci opcję 'Pieszo trzy godziny, samochodem półtorej godziny, lecąc tak długo i 
pociągiem tak długo.' Daje ci wszystkie te opcje, których możesz użyć i ile czasu zajmie Ci 
dotarcie do celu, ty wybierasz, formę transportu. Celem jest dotarcie do Duszy Boga, 
Kreatora. (RC) Czasami nie jest, że szybciej to lepiej, jeśli to tak przyjmiemy, ponieważ 
czasami chcemy iść na spacer, a czasami... (MK) ...i ten bałagan, znalazłem się na tej 
planecie, tak masz wiele racji. Wyszedłem na spacer i utknąłem. (RC) Utknąłeś w psich 
odchodach, zamiast tego. Ha ha ha, no cóż. (RC) Ale, to jest ryzyko, które podejmujemy, jeśli 
nie jesteśmy na bezpośredniej ścieżce, w pewien sposób, ponieważ moglibyśmy spędzić dużo 
czasu, na budowaniu statków kosmicznych przez kilka następnych wcieleń lub cokolwiek 
innego, zamiast skupiać się na bezpośrednim pójściu do źródła. Ale mimo to chcemy 
doświadczyć z lub ... (MK) Widzisz na tak wiele sposobów, na tak wiele sposobów, w tym co 
próbujesz powiedzieć, i co przed chwilą zostało przeczytane, to my decydujemy się na krok w 
inną stronę i zmianę kursu. Ale w tym samym czasie, gdy podróżujemy poprzez życie 
Wszechświata, życie dla Duszy Kreacji jest nieskończone. Ale kiedy wybierzesz życie 
człowieka, kiedy wybierasz wymiar fizyczności w swojej podróży, wtedy decydujesz, w 
jakiej formie chcesz nadejść, co możesz zrobić. To jest gdy, chcesz pójść na plażę, ale 
decydujesz się iść na plażę w Afryce lub na plażę, Bóg wie gdzie, powiedzmy do Kalifornii 
lub na Florydę, lub zdecydujesz się pójść na plażę w Ameryce Południowej. Następnie w tym 
procesie, oddziałujesz z różnymi ludźmi, o różnych kulturach. Pasażerowie Wszechświata 
jesteśmy w ten sposób i każdy ma swoją inteligencję i ogólnie staramy się, aby wszyscy 
osiągnęli ten sam poziom zrozumienia. Jeśli rozmawialibyśmy o czymkolwiek, co dzisiaj 
uczymy, 50 lat temu, 100 lat temu, to by nas ukrzyżowali, ponieważ człowiek by nie mógł 
tego zrozumieć. Wszystko było owinięte tak wielkim fałszem, a teraz przychodzimy we 
właściwym czasie, widzimy, że czas jest właściwy. To jest jak gdy widzisz, że jedzenie jest 
tam, aby je przygotować i zaserwować. Teraz ludzkość osiągnęła punkt dojrzałości wiedzy, że 
może zrozumieć następny poziom. Ale nie jego całość, nie wszyscy ludzie mogą go 
zrozumieć. Nawet ci, którzy są wykształceni, mają problem by go zrozumieć. Uczestniczyłem 
w konferencji technologii plazmowej z czołowymi naukowcami, bardzo niedawno. I 
powiedziano mi, że nie mogę przemawiać na tej konferencji, ponieważ kiedy próbowałem 
wyjaśnić fizykom zajmującym się plazmą, że kiedy robisz test z Plazmą twój przedmiot 
plazmowy musi być oddzielony od badanego przedmiotu, ponieważ pola Plazmy kolidują, 
profesor, szef konferencji powiedział: "Jesteś zbyt głęboko w tej wiedzy, nie możesz mówić." 
I pomyślałem co za **** Profesor Plazmy, wiodący profesor fizyki Plazmy, fizyk z 
chińskiego uniwersytetu, nie chce, aby jego uczniowie poznali prawdę, aby wiedza przeniosła 
się na kolejny poziom, ponieważ, wcześniej widział moje CV. Mogę uczestniczyć w 
spotkaniu, ale nie mogę mówić by oświecić innych, ponieważ on nie jest nic wart. Taka jest 
rzeczywistość, w której jesteśmy. Nasi kompetentni ludzie w Instytucie aby nie pokazać 
własnej hańby wiedzy, że wiedza ruszyła dalej, oni blokują tą nową wiedzę. Powiedziałem, 
'widziałem więcej uczciwości i równowagi w Afryce i widziałem, jak nazywają siebie 
bardziej zaawansowaną technologią nauki o technologii plazmowej.' Kiedy wygłaszałem 
wykład na uniwersytecie w Południowym ??? kanclerz, zastępca kanclerza powiedział, że ten 
wykład mogę dać.... Powiedziałem, chcę wszystkich studentów, nauczycieli i profesorów to 
samym audytorium, że wtedy nie mogą siebie okłamywać, lub ukryć, że wie więcej i nie chce 
uczyć. Tutaj napiętnują cię, ponieważ wtedy człowiek nie pokazuje, że nauka przeszła do 
następnego kroku. Wybieramy naszą pozycję manifestacji zgodnie z inteligencją człowieka. 
To jest to, co jest ważne dla nas wszystkich. I to jest dla nas ważne, dla nas abyśmy to 
zrozumieli. I w przyszłości, niektóre z Dusz, które są elewowane z tej planety, zajmą taką 



samą pozycję jak moja Dusza i wtedy musisz zrozumieć, czy to jest prawda, czy to jest to 
czego chcę uczyć? Lub czy to jest to, czym chcę się dzielić moja Dusza z innym Duszami. 
Wtedy wybierasz, czy chcesz być pasażerem statku, pasażerem Duszy lub wymiarem, który 
nie jest nawet znany człowiekowi, który jest poza Duszą Człowieka w esencji Kreacji. (RC) 
Tak, może teraz możemy posłuchać Krasmira. (K) Witam wszystkich, witam Panie Keshe, 
dziękuję bardzo za dzisiejsze nauczanie i dzisiejsze rewelacje, to naprawdę czyni mnie 
szczęśliwym, że układam wszystkie rzeczy w mojej głowie. Mam tylko kilka pytań, aby 
upewnić się, że rozumiem, więc w gruncie rzeczy to masz na myśli, że my jesteśmy 
Kreatorem? Tak, że on dzieli się na różne indywidualności, aby mógł doświadczać różnych 
części Wszechświata poprzez nie? (MK) Jesteśmy częścią, przyszliśmy z i wracamy do. (K) 
Ale czy tracimy naszą indywidualność, kiedy oddzielamy się od... (MK) Nigdy nie miałeś 
żadnej indywidualności, zawsze jesteś połączony poprzez łono matki, z matką. (K) Aha, ok, i 
jeśli oddzielimy się od fizyczności, czy będziemy, na pewnym etapie, rozwoju i ewolucji, 
musieli podążyć tym samym procesem by oddzielić siebie, aby doświadczyć siebie w różnych 
częściach? (MK) To jest twoja decyzja, Dusza w wymiarze swojej wolności, ma swoją własną 
wolność i własną inteligencję w podejmowaniu decyzji. Tylko dlatego że ??? Duszę nie 
oznacza, że utraciłeś podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji pochodzi z Duszy, dla 
fizyczności, aby się od niej uczyła. Więc to jest to samo. (K) A innym procesem byłoby dla 
nas udanie się do innych środowisk i zamanifestowanie się abyśmy gromadzili więcej energii 
i pól, aby zbliżyć się do Kreatora? (MK) Jeśli to jest twój cel, jeśli to jest to co możesz zebrać 
aby być. To jest jak to kiedy, kiedy Diana zmarła, księżna Diana, kilka lat temu. I z czasem, 
później Jan Paweł umarł. Dałem przemówienie, w moim przemówieniu powiedziałem to 
mniej więcej to, co teraz powtarzam. Diana nosiła więcej w sobie, niż Jan Paweł. Ponieważ 
wielu ludzi prawdziwie dało ze swoich serc dla niej, a to dawanie jest elewacją. To dlatego 
Dusza proroków elewuje, ponieważ tak wiele otrzymują, od ludzie, którzy dają poprzez 
prawdę a nie fałsz. I Jan Paweł był świadomy wielu zbrodni, części z ich. Teraz widzimy, lata 
później, gangi pedofilii i rzeczy, które teraz wychodzą, cofa się do jego czasów, a wszystko 
zatuszowano, że tak wiele Dusz ucierpiało. Więc nawet gdy umarł, tak wielu ludzi płakało, 
cokolwiek, to nawet nie zmieniło wymiaru pozycji jego Duszy, w tym co spowodował. Gdzie 
Dusza osoby, która otrzymała tak wiele, jeśli chodzi o elewację , o to co miała i co może 
dodać do niej. Jest to to samo co mamy dzisiaj.. Dzisiaj lub wczoraj, mieliśmy jednego z 
byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, który zmarł, prezydent Bush. Zbrodnie 
popełnione podczas jego czasów, miliony ludzi, którzy zginęli na jego polecenie. Gdzie 
według Ciebie znajduje się jego Dusza? Przestępczość, co widzimy teraz, tak wiele wojen, i 
za czasów Busha, wszystko przechodzi przez ten łańcuch. Jeśli chciałbyś bym ci pokazał 
Duszę Busha, to uciekniesz. Ryba w morzu ma większą siłę niż on. (K) Więc oznaczałoby to, 
że elewacja zależy bardziej od warunków a nie tylko od planety, na której się manifestujesz? 
(MK) W tym, co dajesz i w tym co wziąłeś. (K) I to dotyczy wszystkich planet, powiedzmy? 
(MK) Tak jest dla całego stworzenia, tak samo jest w całym Wszechświecie, to nie tylko ta 
planeta. (K) Przepraszam. (MK) W świecie stworzenia, wymiar fizyczności, który człowiek 
widzi nie jest, to właściwie tylko obraz, jest tylko fasadą. (K) Jeszcze jedno, jeśli Emocja jest 
integralną częścią Duszy, kiedy jesteśmy w fizyczności, czy mamy jakby różne siły tych 
Emocji? I czy byłoby słuszne powiedzieć, że są one jakoś uwarunkowane poprzez fizyczność, 
w pozycji czaszki w odniesieniu do Duszy? (MK) Oczywiście, nasza Dusza dyktuje kreację 
naszej czaszki. Ale fizyczność, którą nazywamy wymiarem kosmosu i polami tej planety, ma 
również prawo głosu w tej konstrukcji, ponieważ to ona dyktuje jej ograniczenie. Jest tam, 
jest wyspa na tym co nazywamy zachodnim oceanem, co nazywamy, we wschodniej Azji. 
Znaleźli tą wyspę i na tej wyspie to jedyne miejsce, gdzie słonie są o połowę mniejsze, ale 
wciąż są słoniami. Ludzie mają połowę wielkości, wszystkie zwierzęta są o połowę mniejsze 
niż na jakiejkolwiek innej wyspie. Zrozumienie i ewolucja tego jest taka, że ta wyspa ma 



specyficzne pola, które wymuszają ten wymiar wielkości. To właśnie stanie się z nami, kiedy 
zbliżymy się do Słońca, staniemy się coraz mniejsi i mniejsi, większe zwierzęta nie będą 
mogły żyć. Ale ta wyspa we wschodniej Azji, pokazała, że w przeszłości zwierzęta i wszystko 
miało o połowę mniejszy rozmiar, ponieważ wszystko, na tej wyspie, w tym czasie, stworzyło 
wymiar pól, który nie pozwala rzeczom na rośnięcie większymi i nie dzieje się to w jednym 
pokoleniu, to musiało być więcej pokoleń. I to pokazuje, naszą twarz pokazuje, odzwierciedla 
nasze Emocje na tak wiele sposobów. To bardzo interesujące, jeśli pojedziesz na północ 
Włoch, zobaczysz specyficzną twarz ludzi. Nie zobaczysz tego na południu Włoch, 
szczególnie kobiety, twarz ma specyficzne cechy bólu. I jeśli żyjesz w sposób jaki robią to we 
Włoszech, i próbujesz zrozumieć powód, jaki stoi za tym, i zrozumieć dlaczego cechy 
zmieniły się w ten sposób,. Pochodzą z warunku głodu i z braku jedzenia, który ludzie 
przyjęli na pewnej ścieżce żywienia, z powodu oszczędności pieniędzy, bo można pozwolić 
sobie na zjedzenie jednego posiłku dziennie, lub dwóch, około dwóch posiłków dziennie. I 
ten głód przynosi przywiązanie do kształtu fizyczności. Jak wyjaśniłem wcześniej, wiele osób 
mówi mi, że są wegetarianami, i że są bardzo spokojni, są bardzo kolektywni, wiemy, że są 
spokojnymi ludźmi, błogosławić ich. Nie są... lub 'nie jemy mięsa i czy widziałeś że ci co 
jedzą mięso są bardzo agresywni' i wiecie bla bla bla, 'nie lubię jeść mięsa.' Jak mówiłem 
wiele razy, ludziom którzy rozumieli. Dlaczego stajesz się spokojny? Oznacza to, że 
otrzymujesz wystarczająco dużo. Dlaczego stajesz się agresywny? Ponieważ nie masz 
wystarczająco dużo, potrzebujesz czegoś. Więc ci, którzy są wegetarianami, jedzą tak wiele 
zwierząt w kształcie pszenicy, pszenica, ziarno pszenicy to jest życie, więc jesteś 
wegetarianinem, jesz dużo roślinności, a każde z nich jest jednym życiem, z którego bierzesz 
tyle, ile chcesz jesteście zachłanną grupą. Gdzie człowiek, który je mięso, mówią na nich 
'mięsożercy', jedna nie wystarcza. Agresja, pozycji aby uzyskać więcej, aby być 
zaspokojonym, tworzy ten warunek. Więc dlaczego wegetarianie mówią w ten sposób, 
ponieważ oczywiście popełniają więcej przestępstw, zabijając więcej, otrzymują więcej 
energii z Dusz roślin i czegokolwiek co jedzą. Dajesz człowiekowi jedno ziarno ryżu i 
mówisz, że to wystarczy i to jest jedna Dusza i dajesz temu człowiekowi, jedną owcę i 
mówisz, że jest to jedna Dusza, która jest twoja, i jak myślisz z czym będzie bardziej 
szczęśliwy? To jest fałsz, który został przyniesiony przez naukę, życia człowieka. Teraz 
rozumiemy, że wertykalna roślinność ma Duszę, i każda z nich jest osobna, to nie jest tak że 
jest jedna (Dusza) dla całego zboża na świecie. Każda pszenica, jak każdy człowiek ma, 
swoją własną Duszę, więc jedząc miskę ryżu, co popełniłeś? Więc oczywiście że jesteś 
spokojny, ukradłeś wszystko zabrałeś od milionów. (AB) Panie Keshe, dzień dobry, mam 
pytanie odnośnie tego. (MK) Tak. (A) Wiesz, kiedy mówimy o zwierzętach, jak popatrzymy 
na owce lub na krowę, lub gdy popatrzymy na ryż, kiedy... ponieważ mają wyższą Duszę... 
Kiedy popatrzymy na krowę, widzimy, że ma wyższe Emocję, a gdy chcemy zabić baranka, 
baranek już wie, że mamy zamiar go zabić, więc przechodzi przez tą Emocję, a kiedy go 
jemy, Emocje zwierzęcia w punkcie kiedy był zabijany, to niesie to, to dlatego... (MK) 
Myślisz że pszenica nie niesie tego, myślisz, że zboże nie ma tego uczucia? (AB) Mam na 
myśli to, czy czucie ziarna jest takie same jak uczucie...., dla przykładu jeśli mamy krowę... 
(MK) Czy jest jakaś różnica? Czy mogę zadać ci pytanie? Jeśli wezmę igłę, szpilkę i 
uszczypnę ją twoje ciało, i wezmę tą samą igłę, i uszczypną nią twojego psa, to myślisz, że 
pies odczuje to inaczej od ciebie? (AB) Nie. (MK) Więc jaka jest różnica z roślinami? (AB) 
Ale moje pytanie jest takie, na przykład, jeśli masz krowę w swoim domu, a następnie dbasz o 
tą krowę, wykorzystujesz mleko i cokolwiek. I na przykład, 5, 50 lat później ktoś umiera w 
domu, jeśli spojrzysz na krowę, zobaczysz, że krowa płacze, ale wtedy, gdy popatrzę na 
plantację ryżu, i ktoś umiera w domu, czy ten ryż płacze? (MK) Czy ma z tym kimś 
połączenie? Zrobiliśmy bardzo ciekawy test, w Mongolii, w ostatnich kilku miesiącach, jak 
wyjaśniałem przedtem. I udało nam się wytworzyć najwyższą zawartość białka w ziarnie 



pszenicy, jaka kiedykolwiek została wyprodukowana w Chinach. Jest to najwyższy poziom, 
kiedykolwiek znany jaką ziarno pszenicy może mieć, co oznacza że wypełniamy ziarno 
pszenicy, do maksimum, białkiem. Teraz czy te pojedyncze ziarno białka jak widziałeś, 
białko które wyprodukowaliśmy, w tych pudełkach, które doprowadziły do stworzenia życia 
człowieka. Lub czy jest tam tylko dlatego, że jest jakiś wodór i nie ma życia? To jest to samo. 
Tylko dlatego, że nie ma połączenia. Czy płaczesz za kimś, kto umiera dziesięć ulic dalej od 
ciebie? Kogo nie znasz? Lub czy płaczesz za sąsiadem z sąsiedztwa, z którym jedliście nieraz 
obiad? (A) Ale wiesz, Panie Keshe był inny facet, który miał logiczny sposób patrzenia na 
zęby. Jeśli spojrzysz na mięsożerców, tak jak patrzysz na lwa, jakie ma zęby, mają duże zęby 
z przodu, nie mają trzonowych, które mają szeroką powierzchnię z tyłu. Więc muszą jeść 
mięso, ale kiedy patrzysz na człowieka, mamy zęby tylne, trzonowe o większej powierzchni, 
a potem idziesz w mielenie, wiesz, mielisz zębami, gryziesz zębami z przodu. (MK) Tak, ale 
w pozycji ewolucji zdecydowaliśmy, co będziemy jeść, i dostosowaliśmy się do tego. Jesteś 
dentystą, co się stanie, kiedy wyrwiesz wszystkie moje zęby i nie mam więcej zębów. (A) 
Chodzi mi o to... (MK) Czy nadal nie mogę przeżuwać tego mięsa i go gryźć? Czy jem coś 
bardziej miękkiego, co mogę przeżuć? Dostosowujemy się do tego, co jemy, to jest ewolucja 
z czasem. Bo gdybym jadł mięso, które wszyscy jedzą, niewiele by mi zostało, bo wszyscy by 
zjedli. Więc stałem się selektywny i odpowiednio zmieniłem swoją pozycję, i mój nawyk 
żywieniowy. To jest część ewolucji którą przechodzimy ale jak możemy rozdzielać na części, 
zwierzę nie ma patelni. By ugotować mięso przed zjedzeniem. Więc musi zmienić inaczej, 
żeby móc je rozdzielić, i gotować, i pewien sposób, aby to strawić. My, ludzie, z biegiem 
czasu nauczyliśmy się ognia, i tak robimy połowę gotowania, a reszta odbywa się środku 
naszego żołądka. Więc zmieniamy pozycję. W wyborze żywności i jak go przygotowujemy, 
w tym my ewoluowaliśmy. (A) Wiem że bardzo trudno jest jeść, bo wiesz, kiedy ty jeśli 
byłabym rolnikiem lub właścicielem farmy, nie mogłabym dużo jeść, ponieważ, gdy opiekuje 
się roślinami, i dlatego, jeśli dostaje bazylię w garnku i patrzę na bazylię, jeśli chcę ją wyciąć, 
czuję się źle i jej nie dotykam, więc właśnie kiedy na to patrzysz, wyglądają dobrze i chce ją 
zabić? (MK) Popatrz na innych ludzi, którzy to podnieśli, są tacy piękni spójrz na to, mogę 
umieścić to w mojej sałatce, a bazylia jest taka miła. Czy byłaś we Włoszech? Jedź do Rzymu 
i poproś o spaghetti, jest po 11 euro, poproś o spaghetti z bazylią jest po 12 euro. A kiedy 
przyniosą ci garnek, to jest tylko jeden liść bazylii na wierzchu spaghetti, a oni kasują cię 1 
euro za to. Jeden liść jedno Euro, teraz jesteś turystą, co tego nie rozumie myślisz, że będzie 
dużo bazylii i zamawiasz spaghetti z bazylią, a potem dostajesz tylko jeden liść na nim. Jak 
się czuje twoja Dusza? Czy wchłaniasz Duszę bazylii? Lub dostałaś linię oszukiwania i 
straciłaś część tego? Ponieważ nie dostałaś tego, czego oczekiwałaś. Mówisz o bazylii, ludzie 
ją zbierają, bo na tym zarabiają. Zbieramy ją bo ją wyhodowaliśmy. Dlaczego kupujemy 
rośliny bazylii w europejskich i przede wszystkim amerykańskich sklepach co tydzień? I ona 
trzyma się to tylko tydzień lub dwa czasu zanim... jeśli nie zbierzesz jej wystarczająco 
szybko, twoje pieniądze się marnują, więc starasz się wykorzystać jak najwięcej. A potem ile 
liści bierzesz? Lub czy ta część liścia jest fizyczności Duszy rośliny? Do której się 
zobowiązałeś, kiedy ją posadziłeś. Przeprowadzimy testy w tej sprawie w bardzo bliskiej 
przyszłości, i będą bardzo bardzo interesujące, bardzo, bardzo interesujące, jakie będą wyniki 
testu. W kierunku Duszy roślin i jeśli dodamy do niej. Nie jest to takie łatwe, ale każdy bierze 
to, czego potrzebuje, więc, tak jak powiedziałem do wielu wegetarian, wolę być zjadaczem 
zwierząt. Niż być wegetarianinem, ponieważ oni zabijają tak dużo. (K) Panie Keshe, mogę 
zadać jeszcze jedno ostatnie pytanie? (MK) Tak. (K) Kiedy powiedziałeś, że podczas kiedy 
podróżujemy we Wszechświecie, spotykamy warunki, które są bliskie naszej Duszy, możemy 
podzielić się naszą wiedzą z tym warunkiem, ale w pewnym sensie powiedziałeś, że może to 
stać się wirusem, więc to, co dyktuje, który z nich byłby, byłoby jak rewelacja dla dla tego 
warunku, czy byłby to wirus który z nich, co decyduje o tym? (MK) Czy możesz to 



powtórzyć, proszę? (K) Tak, powiedziałeś kiedy wyjaśniałeś o Kreatorze i kiedy wracamy do 
Kreatora w warunkach Wszechświata, gdy spotykamy miejsce, warunek gdzie jest, gdzie jest 
podobne do nas, możemy zdecydować, że podzielimy się z nim naszą wiedzą, ale w pewnym 
sensie może również stać się wirusem. Więc kto zdecyduje, czy nasza wiedza dzielona z tym 
warunkiem, będzie pomocna? Lub nie będzie pomocna? Czy mnie słychać? (MK) Tak. (K) A 
może źle to zrozumiałem. Nie wiem. (RC) Mam takie samo podstawowe pytanie, po raz 
pierwszy wyszło kiedy Pan Keshe to opisywał. (MK) Co przez to rozumiesz? (RC) Cóż, 
powiedzmy, jesteśmy w otwartym kosmosie i spotykamy się z tym bytem jakiegoś rodzaju i 
decydujemy, że komunikujemy się z tym podmiotem i dzielimy się, po części naszą wiedzą, 
jakoś czujemy, że ta istota jej potrzebuje, lub może docenić to nauczanie wiedzy i udzielamy 
tego, ale zamiast elewować, może stać się jak wirus, i wtedy to nie my nie jesteśmy tym 
darem, o którym myśleliśmy, że jest. Myślałem o tym kiedy tłumaczyłeś tą część. (MK) 
Dzieje się to w każdym wymiarze i pozycji. (RC) Tak, mam na myśli, tylko w naszych 
zwykłych interakcjach, czasami ty możesz powiedzieć "Oh" komuś Oh, jesteś tam, wiesz, że 
twoje włosy są tam nieułożone, może powinieneś wiesz, przeczesz je przed swoją prezentacją, 
cokolwiek to jest. Może uważasz, że robisz komuś przysługę, może odbiorą to jako obraza, 
lub wiesz, będą bardziej rozproszeni niż ułożeni przez naszą pomoc. (MK) Zrozumienie 
kultury Wszechświata jest o wiele trudniejsze niż zrozumienie kultury człowieka. (RC) I 
mamy wystarczająco trudny problem kulturowy z kulturą człowieka. (MK) Jesteśmy bardzo 
małą wioską w tym Wszechświecie. I nigdy nie wiesz, i nigdy nie rozumiesz. Jak już 
mówiłem, uczestniczyłem w konferencji na temat Plazmy, około 60 70 naukowców z nich, i 
profesorów i wszystkich innych, i próbowałem wyjaśnić, jak powiedziałem, naukowcom 
musicie oddzielić to gdzie nasionko plazmy od tego, ponieważ na zdjęciach, które pokazali 
wyraźnie widać, że jest efekt Plazmy znajduje się na sąsiedniej tacy. I jak zwykle są 
komentarze, kiedy próbujesz wyjaśnić to, wiesz próbujesz dodać do wiedzy i wydawało się, 
że jest to ofensywa. co zrobić, aby spróbować uczyć lub dodać do wiedzy, że gdy wykonujesz 
test z oddzielaniem Plazmy oddzielasz swoje Plazmy. Powiedziano mi z tego powodu, że nie 
mogę uczestniczyć w żadnych konferencjach, Nie można dodać do wiedzy, co jest krępujące 
gdy mówca nic nie rozumie, co próbujesz wyjaśnić: nie wiedział, co próbowałeś wyjaśnić. A 
w świecie zachodnim, przyjmujemy z zadowoleniem wiedzę, by nie popełniać tych samych 
błędów. Ale w chińskiej kulturze jest błędem. Dlaczego nie możesz dodać do wiedzy 
zbiorowo, ale możesz odłożyć faceta na bok i powiedzieć: "to jest coś złego, to jest coś, co 
musisz zrobić, ponieważ będą lepsze wyniki." Ale na zachodzie uczestniczyłem w wielu 
konferencjach, możesz wstać i dodać do wiedzy, i cię szanują, za dzielenie się wiedzą, w 
Chinach nie można dzielić się wiedzą na konferencjach, jest to postrzegane jako brak 
szacunku. Więc, to jest kultura, musimy zrozumieć kulturę. Jest tak samo w każdym innym 
kraju, ale kiedy wchodzimy w kosmos, zrozumienie kultury kosmosu, będzie bólem głowy 
dla człowieka, jeśli nadal będzie miał głowę po tym, jak popełni błąd w kulturze. (K) 
Dziękuje Panie Keshe. (MK) Nie ma za co. (J) Panie Keshe dzień dobry. (MK) Tak. (J) Dzień 
dobry odnośnie tego nauczania, zupa energetyczna, dotycząca Duszy czy jest tak samo z tymi 
zwierzętami i wegetarianami to jest zupa energetyczna? (M) Jest tym samym pochodzi z tego 
samego aminokwasu, ale w innej kombinacji. Zupa energetyczna Duszy Człowieka ma 
bardzo kompleksową mieszaninę różnych sił, więc obejmuje większe spektrum. Zborze jest, 
mniej więcej jednorodne, nie wiele. (J) Dobrze, więc w kosmosie, powiedzmy, kiedy nasza 
Dusza staje się zupą energetyczną, co traci, aby stać się zupą energetyczną? (MK) Co masz na 
myśli, dlaczego musisz tracić? Dlaczego nie patrzysz na inne Dusze, które dają tobie, abyś 
mógł się elewować. (J) Miałem na myśli... Co stało się z wirusem, gdy umieściliśmy słabszy 
w nim, podnoszenie przez wirusa niszczyło kolejną komórkę całości życia. Dlaczego zawsze 
martwimy się... Jest to jeden z problemów, które mamy w ludzkiej rasie, zawsze patrzymy na 
pół-pusty kubek. A co z drugą połówką, która ci daje? Dlaczego zawsze martwisz się, że 



daje? Dlaczego nie martwisz się, że otrzymałem? Czego nie raduje się z tego, co otrzymałem i 
że mogę dać? (J) OK, a co z Duszami, które popełniły zbrodnie i wszystkie te... (MK) 
Wszystkie mają własne wymiary, mają swoje własne wymiary, martwią się, co stracili, 
ponieważ kiedy wyczerpiesz Duszę z energii, bo zabiłeś coś, wtedy wasza Dusza jest 
silniejsza niż ta, ponieważ wzięłaś pokarm, źródło energii, wtedy musisz to nakarmić swoją 
Duszą. Twoja Dusza staje się odpowiedzialna za to, to jest to, czego człowiek nie rozumie, 
dlaczego popełniam przestępstwo, aby zdewaluować własną elewację. (J) W porządku, ale 
jeśli powiedzmy, że modlimy się za kogoś, dodajemy trochę do Duszy, powiedzmy, on tego 
nie otrzyma, tak myślę, bo jeśli to otrzyma... Jeśli to jest ??? (MK) Jeśli ty... Dlaczego masz 
oddawać komuś swoją Duszę? Jeśli nie masz nic do zrobienia lub nie nawiązałeś żadnego 
połączenia. (J) Zobacz, pozwól mi wyjaśnić, być może brakuje tu słów. Powiedzmy, Diana a 
Jan, Diana otrzymała tyle miłości, ponieważ ona okazywała miłość społeczeństwu dla 
społeczności, zwierzętom, tak więc otrzymała miłość i w pewien sposób oddaje, nawet w 
warunkach Duszy. Ponieważ kiedy otrzymujesz, to dajesz więcej, to jest to co rozumiemy, 
Ten człowiek Jan nie może otrzymać, ponieważ nie może dać, nie może dać więcej, ponieważ 
ma za mało. (MK) Otrzymuje ale by pokryć to co dostał niewiele zostaje. (J) Tak, dlatego nie 
może tego otrzymać ponieważ boi się stracić z esencji w pewien sposób. (MK) Na tyle 
sposobów, jest dla nas do zrozumienia, jak i gdzie chcemy być i jak chcemy elewować. (J) 
Dlatego uczymy osoby, aby były w Pokoju z samym sobą, że gdy... (MK) Mniej więcej. To 
jest samo zadowolenie. Czy jesteśmy zadowoleni? Czy jesteśmy szczęśliwi z tego, co mamy? 
(J) Powinniśmy dążyć do wyższości. (MK) Elewacja Duszy Człowieka na wiele sposobów 
zależy od samego człowieka. (J) Uczymy się dziękuję Panie Keshe. (MK) Dziękuję Ci 
bardzo. Jak powiedziałem we wszystkich naukach, bierzemy z tych nauk poszukiwaczy 
wiedzy i innych, zgodnie z naszą inteligencją i zgodnie z naszymi uprzedzeniami. (CK) Dzień 
dobry Panie Keshe, czy mogę zadać pytanie proszę? (MK) Tak. (MK) Co człowiek robi sobie, 
kiedyś użyłeś tego wyrażenia Czy możesz wyjaśnić to trochę bardziej? (MK) Co masz na 
myśli? (CK) Powiedziałeś, że "jestem bardziej zły na to, co człowiek robi sobie samemu, niż 
cokolwiek innego." Ponieważ jeśli, z pierwszą częścią nauczania, dobrze jest wiedzieć, jak to 
wszystko się zaczęło, ale co poszło nie tak, w punkcie że używasz tego rodzaju ekspresji. 
(MK) Mam na myśli to, wiesz od lat zawsze mówisz i mówią, dlaczego to mówisz? Dlaczego 
mówisz, że wstydzisz się być w ciele człowieka? Na tak wiele sposobów, kultura życia na tej 
planecie ze względu na jej warunki, została odcięta lub sama się wyłączyła w otrzymywaniu 
energii z wolnych źródeł Wszechświata. I to spowodowało, że człowiek starał się zdobyć tę 
energię, co zagwarantuje jego przetrwanie. I niszczenie co nazywamy fizycznością Duszy 
Fizyczności, która ponownie jest częścią esencji stworzenia, (niszczenie) stało się nawykiem 
istot na tej planecie. W większości Wszechświata ludzie ewoluują w odniesieniu, lub istoty 
ewoluują w odniesieniu do warunków bezwładności planety. Ale rozwinęli naukę i wiedzę w 
Duszy, że czerpią ze środowiska to, co jest dostępne za darmo by wziąć, nie wycinają drzew, 
by czerpać energię, nie zabijają zwierząt, by czerpać energię. Nie niszczysz jednego, aby 
dodać do swojego lub podtrzymać swoje(życie). Wszechświat jest tak ogromną zupą polem, 
że nie musisz zabijać. Dlaczego człowiek wybrał tę ścieżkę? Dlaczego istoty na tej planecie, 
wybrały tę ścieżkę? Jakim cudem wertykalni ludzie nie zabijają? Oni podłączają się do 
Uniwersalnej Energii. Nazywacie to Azotem, Tlenem lub czymkolwiek. I adoptują się do tego 
co im udostępnisz. Pokazaliśmy to w eksperymentach, w rolnictwie. Dlaczego tylko istoty 
które są tym co nazywam, horyzontalnymi, wybrały tą ścieżkę? Dlaczego nie możemy się 
uczyć sposobu w jaki karmią się rośliny? Nie zabijają, nie niszczą, podłączają się do 
Uniwersalnej Energii. Gdzie te promienie przegapiły swój punkt, kiedy chodzi o 
horyzontalnych? I to jest to, jeśli możesz elewować Duszę Człowieka tak, że stanie się na 
poziomie rośliny, wertykalnych ludzi, tak że uczymy się 'podłączać' do Uniwersalnej Energii, 
całe to zabijanie się kończy. I kiedy jedna osoba zacznie to rozumieć i więcej zacznie tak 



robić, wtedy transferuje się to w taki sam sposób, jak mówiłem że Dusza Kreatora transferuje 
się do Duszy Człowieka. Transferujesz tą esencję Kreacji do wszystkich istot na tej planecie. 
To nie tylko ocalenie człowieka, aby stał się jednym. To uczenie człowieka że poprzez Duszę 
Człowieka, może przetransferować to do innych istot na tej planecie, które mają te same 
nawyki. Ponieważ macie wspólny mianownik, białko. To właśnie dlatego, im szybciej 
opuszczę tą planetę, tym mniej bólu będę nosił. Nie możesz dać wystarczająco dużo. Jakimś 
cudem, im więcej dajemy tej zwłaszcza ludzkiej rasie, tym więcej oni chce. Dajesz lwu mięso 
i kiedy jego głód jest zaspokojony, już więcej nie zabija. Jest szczęśliwy, siedzi, śpi. Dasz 
człowiekowi, chce więcej i potem cię zniszczy bo nie dałeś mu wystarczająco. (CK) Panie 
Keshe, (MK) Tak. (CK) Czy to możliwe, aby może powtórzyć tłumacząc jak wertykalni 
ludzie, jak ich proces jest obecny i jak człowiek może go zastosować? (MK) Wertykalni ludzi 
tworzą pole absorpcji i człowiek się tego nie nauczył. Horyzontalna kreacja na tej planecie, 
nie nauczyła się tego. Wertykalne istoty, roślina, drzewo owocowe, nie idzie i je. Tworzy 
pole, tak, że energia przychodzi do niego. I przychodzi to z Duszy rośliny, a nie z fizycznej 
struktury rośliny. Ponieważ wtedy Dusza rośliny transferuje tą samą wiedzę, tą samą potrzebę 
do swojej, do reszty Duszy jej fizyczności. To jest wtedy gdy masz, gościa który staje się 
liderem i on staje się pokojowym człowiekiem i robi wszystko w pokojowy sposób, reszta 
narodu adoptuje ten sposób. I masz naród który staje się agresywny i podąża w kierunku 
zabijania ponieważ 'szef' zabijał i wtedy naród podąża, ponieważ tak to się odbywa. Tak samo 
jest z roślinami i człowiekiem, lub tymi których nazywasz horyzontalnymi. Z powodu 
szybkiego rozwoju struktury kompozytowej, jest olbrzymia potrzeba energii, aby 
zagwarantować przeżycie. I to jest niesamowite, jak nie rozumiemy tego i wtedy odcinamy 
linię przetrwania kiedy chcemy i produkujemy ją kiedy chcemy. (CK) Panie Keshe. (MK) 
Tak. (CK) Czy nie wyjaśniłeś w swoich poprzednich nauczaniach, że jest brak, stworzony na 
tej planecie, który stworzył lub wspierał to zachowanie. I tam właśnie siedzi całe rozwiązanie. 
Jak my możemy zaopatrzyć ludzkość w tą wystarczającą energię, że to pożądanie jest 
zaspokojone? (MK) Widzisz, ty... ja jestem w tobie zakochany. Tak? Zakochałem się w tobie 
za pierwszym razem kiedy Cię spotkałem, nawet zanim z Tobą porozmawiałem i 30 lat 
później, ciągle jest tak samo. Widzę Cię i moje serce robi 'pchaaaa', ponieważ ja otrzymałem 
to co potrzebowałem z tej miłości, czego nikt inny nie może dać. I to jest to co nazywamy 
'miłością kreacji', miłość życia. To jest to co rozumiemy z niej. To co brakuje ze struktury 
fizyczności człowieka, aby się 'podłączyć', to dodatek w strukturze Duszy Człowieka, aby 
elewować niższych, a nie wyższych. Tak, że może otrzymywać słabsze, ale więcej ich siły, 
lub iść w wyższe, tak, że może dawać aby otrzymywać więcej. To czego brakuje w 
wertykalnej strukturze, i w horyzontalnej strukturze to zrozumienie linii połączenia z 
Uniwersalną Energią. Próbowałem uczyć tego w jednych z centrów badawczych, bardzo 
niedawno gdy tam byłem. I zobaczyłem, że nie rozumieją. Widzę Jon'a który stara się 
popchnąć reaktory aby odpaliły, ale zrozumienie nie-egzystencji przepływu, nie przynosi 
warunku różnicy w... różnicy potencjału. Gdy nie możesz stworzyć, to czego brakuje w 
wiedzy człowieka, w tym warunku ludzkości, jest linią połączenia z Uniwersalną Energią.. I 
Energia Uniwersalna jest znacznie łatwiejsza do absorpcji na niższym poziomie, niż na 
wyższym poziomie. Yyyyyymmm to jest, jeśli spojrzysz na życie roślin, monotonny kształt 
liści, monotonna łodyga, monotonny korzeń, wszystko zrobione jest bardzo prosto. Spójrz na 
ciało człowieka. Tak wiele palców, tak wiele paznokci, tak wiele skór, tak wiele organów i 
wszystkie inter reagują, tworząc pola, tak że muszą być dostosowane, dawane do i brane, jest 
to po prostu jedna, wielka maszyna zasysająca energię. Więc to potrzebuje bardziej 
dynamicznego poziomu zrozumienia. Więc człowieka nie może przetrwać z prostotą niższych 
pól, człowiek sięga po większe pola. I te większe pola, mają inny wymiar egzystencji. I tego 
właśnie musimy się nauczyć, to jest częścią cyklu kreacji. Musimy się nauczyć, aby 
elewować nasze Dusze, tak, że podłączają się'do/wykorzystują Uniwersalną Energię. I tego 



starałem się uczyć przez lata i nikt nie rozumie. To nie chodzi o znalezienie siły Duszy, 
chodzi o znalezienie zrozumienia, aby elewować Duszę, tak że może wykorzystać 
Uniwersalną Energię tak, że nie potrzebuje brać z ciała człowieka lub innej istoty. Tak samo 
jak robi to roślina. Musimy być w stanie wytworzyć atmosferę wokół naszej istoty, tak, że 
ona bierze z niej. Ale co robimy, umieszczamy ją w środku i żujemy ją, rozdrabniamy, 
plazmujemy i ją bierzemy. Co jeśli podążysz w drugą stronę? Sposób w jaki zmieniamy 
materię w plazmę, co jeśli zmienimy naszą fizyczność w plazmę Duszy i wtedy ma ona 
dostęp do połączenia z Uniwersalną Energią i wtedy nie musimy zabijać dla (jedzenia). Lub 
czy powinniśmy w stanie snu, konwertować do niego, aby zaabsorbować to co potrzebujemy, 
tak że w czasie fizyczności, nie musimy. Lub czy możemy wejść w stan zrozumienia pozycji 
separacji Duszy, tak, że gdy fizyczność odpoczywa poprzez siłę Duszy, gdy absorbujemy z 
Uniwersalne Energii, możemy karmić ją w trakcie dnia tak, że nie dotyka niczego innego. 
Tutaj właśnie jest brakujące ogniwo. Tutaj właśnie siedzi problem. Musimy znaleźć nowy 
sposób, sposób że 'podłączamy się' do Uniwersalnej Energi poprzez naszą Duszę. I wielu 
ludzi może to zrobić, ale, jeśli tego nie zrobimy, wtedy mówimy że umieramy z braku energii 
i braku jedzenia. Jeśli możesz się 'podłączyć', wtedy możesz to zrobić. I są różne sposoby na 
'podłączenie' i to my decydujemy sposób w jaki oddychamy, sposób w jaki patrzymy, sposób 
w jaki myślimy, może stworzyć różne wymiary fizyczności. Całkiem niedawno, ktoś dał mi 
jakieś wyniki. I spojrzałem na nie, jest bardzo duża elewacja CO2, w tym raporcie. I jak tylko 
to zobaczyłem, powiedziałem że to jest choroba emocjonalna, pochodzi z emocji. Musisz 
dowiedzieć jaki jest powód emocji i wtedy może sobie z tym poradzić. Zadaliśmy pytanie i 
powiedzieli 'tak', dwa lata temu była bardzo długa, emocjonalna sprawa i ona doprowadziła 
do tej choroby. Więc, poprzez nasze emocje, sposób w jaki oddychamy, wzmacniamy 
choroby w nas, tak duże jak rak, w krótszym czasie niż rak, ponieważ 'Chcę umrzeć, bo mój 
ojciec umiera.' 'Nie chcę być, bez niego nie istnieję.' I wtedy, jeśli wejdziesz w proces 
zadawania kolejnych pytań, dowiesz się jak pasują choroby. Jeśli możesz to zrobić, więc to co 
potrzebujemy zrobić, to znaleźć jak, sposób tak, że możemy się 'podłączyć' do Uniwersalnej 
Energii, że nie potrzebujemy jeść. Możesz mieć wszystkie samochody, możesz mieć 
wszystkie piękne ubrania, możemy mieć wszystko, ale nie potrzebujemy zabijać aby mieć aby 
przetrwać, czy jest to ziarno ryżu, czy zwierzę. (CK) Panie Keshe. (MK) Tak. (CK) Kolejne 
pytanie, jeśli my rozumiemy.... [śmiech] yyyymmmm (MK) Nadużywasz swojego przywileju 
jako żony? (CK) Nie, ja nie. Nie wydaje mi się, mam nadzieję że nie. (MK) Kontynuuj. (CK) 
Jeśli wiemy, poprzez obserwacje do tej pory, że nie dostajemy maksimum naszej energii, 
poprzez nasze jedzenie. Bierzemy tak dużo więcej energii poprzez oddychanie, i poprzez 
naszą skórę, więc w zasadzie jedzenie jest bardzo małą ale bardzo dewastującą, właściwie 
bardziej konsumujące energię niż cokolwiek innego. Jak możemy to zbalansować jeśli 
jesteśmy jeśli możesz otoczyć nas z tą siłą pola, której potrzebujemy w dodatku aby 
doładować, aby odejść od tej konsumpcji jedzenia, co jest maszyną do zabijania. Ponieważ 
wszyscy wiemy, wszyscy wiemy że.... Co? (MK) Właśnie narysowałem coś na ekranie, to od 
czego zacząłem uczyć dzisiaj, w odniesieniu do wirusów. Jeśli bym ustawił masywne pole w 
usta świni, nakarmiłbym wirusa aby stał się większy ponieważ jest niższy w energii. Karmię 
świnię niższą energią, tak, że ona bierze z większego. To jest Dusza Człowieka, stajesz się 
wystarczająco pokorny, że jesteś karmiony poprzez łaskę, poprzez chwałę życia 
Wszechświata. I to jest to czego człowiek nie rozumie. Jest różnica w posiadaniu Duszy która 
jest zabrana a Duszą która dała aby się stać. Kiedy koleś zabija, zabiera/kradnie od kogoś, 
kiedy modlisz się by dać, dałeś. To jest właśnie różnicą. Więc, gdy człowiek zdecyduje... We 
wszystkich moich nauczaniach zawsze patrzę na i myślę o 'o mój Boże, Dusza Człowieka 
musi być inodium i coś, poszło w to i w to. Tak, jeśli takie jest twoje zrozumienie. Ale, jeśli 
byłbym na twoim miejscu, poszedłbym i poszukał Duszy w wymiarze wodoru. To jest to, 
czego nie rozumiemy. Ponieważ, kiedy stajesz się słabszy/niższy inni wspierają cię zgodnie z 



twoimi potrzebami, ale ciągle możesz 'zatrzymać' fizyczność człowieka. Ale, nasi studenci, 
Poszukiwacze Wiedzy zdecydowali się podążać ścieżką, jaka jest 'im większy tym lepszy', ale 
gdy stajesz się większy otrzymujesz więcej, bo nie ma niższego tego wyższego, czyż nie? 
Zawsze pamiętaj o wirusie i świni. To jest pięknem technologii, ponieważ z tym, przynosi to 
teologię zrozumienia Kreacji. Już prawie 3 godziny. Myślę, mam nadzieję, że oświeciliśmy 
was troszkę więcej w prawdzie o kreacji człowieka, taki był cel dzisiejszych nauczań. I to 
sprowadza cię bliżej zrozumienia, swojej własnej kreacji. Dlaczego zostałeś stworzony, jak 
zostałeś stworzony i jak jest cel twojej kreacji. I jak to widzimy, fizyczny warunek człowieka 
jest warunkiem fizyczności tej planety, nie ma znaczenia, inne kolejne środowisko we 
Wszechświecie, tworzy inne fizyczności. Ale w esencji, kiedy te fizyczności pracują jako 
jedność, jako jeden system, wtedy rozumieją pozycję kreacji tego co nazywamy 'centralną 
kontrolą, 'centralną esencją Kreacji', nazywamy ich Duszą. I w esencji, one wszystkie są takie 
same, ponieważ noszą replikację Duszy Kreatora. Czy nie jest lepiej, aby poprzez 
zrozumienie tego w stawaniu się Duszą, która jest w kierunku karmienia poprzez Duszę 
Kreatora, niż poprzez zabijanie innych, aby zabrać z Duszy ich fizyczności? Jeśli szukasz aby 
być nakarmionym przez zwierzęta lub szukasz jak elewować swoją Duszę, czy nie jest lepiej 
zrozumieć strukturę Duszy Człowieka, że poprzez to wykorzystujesz, 'podłączasz się' do 
Duszy Kreatora, że poprzez nią, gdy potrzebujesz tworzysz fizyczność, karmisz fizyczność 
człowieka. Wtedy nie ma potrzeby zabijać, wtedy stajesz się mniej więcej jak każda inna 
istota we Wszechświecie. Wtedy decydujesz czy chcesz iść do statku kosmicznego, czy 
chcesz podróżować poprzez swoją Duszę, to wszystko to samo. Ale, to co nazywamy 
Uniwersalną Energią, jest to energią Kreatora, Duszą Kreatora, ponieważ jest to jedyne 
połączenie które mamy i kiedy zrozumie to, dojdzie do zrozumienia, że Kreator nie jest 
zrobiony z nuklearnych i atomowych, plutonu i reszty, ale Dusza Kreatora jest niczym innym 
jak polami Kreacji. To co nazywamy 'Zunifikowaną teorią pól', jest jednym. I to zależy kiedy 
od niego bierzemy, jak je zmieniamy. To my jesteśmy 'konwerterami'! Przeczytaj końcówkę 
książki: "Bój jest Kreatorem, a my jesteśmy konwerterami niektórych". To jest ostatnie 
zdanie, w jednej z książek. I ta konwersja nie przychodzi, że kreujemy złoto i srebro, ale 
przychodzi z konwersją, że sami tworzymy fizyczność. Myślę, że to jedyny sposób w jaki 
możemy to podsumować, i wtedy jest to dla ludzi w przyszłości aby zrozumieć jak 
przestaniemy i sposób, jak powiedzieliśmy, że jako jedna Dusza elewuje, jak widzieliście to z 
kubkiem, dajesz innym, wtedy gdy pierwszy człowiek osiągnie ten punkt, będzie elewować 
resztę Dusz Człowieka i stworzeń na tej planecie. I wtedy moje zadanie jest wypełnione. 
Myślę że dzisiejsze nauki, sprowadzą nas do finalnych punktów. Dziękuję bardzo za dzisiaj, 
kończymy i mniej my nadzieję, że spotkamy się w następny czwartek, kolejne nauczanie jest 
13 grudnia i mam nadzieję, że nie będzie takie złe. Bardzo dziękuję. (RC) Przynajmniej to 
będzie czwartek, a nie piątek 13go. Dziękuję panie Keshe, jak zawsze za ostatnich 250+ 
warsztatów i dzięki wszystkim którzy brali dzisiaj udział. Jeśli zostały jakieś pytania... Zespół 
tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Koniec 
tłumaczenia. 
 


