
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
5 minut 39 sek. Witam wszystkich na 229ych Warsztatach Poszukiwaczy Wiedzy w czwartek 
21 czerwca 2018 roku. Nazywam się Rick Cramound i będę dzisiaj gospodarzem, po raz 
kolejny posłuchamy Pana Mehrana Keshe z Instytutu Kosmicznego KF. I wyjaśni nam 
aktualną sytuację z Fundacją Keshe, oraz wydarzenia na całym świecie interpretowane w 
sposób plazmatyczny. Jak Pan Keshe robił to w ciągu ostatnich 228 Warsztatów 
Poszukiwaczy Wiedzy co tydzień, o tym samym czasie. Więc bez dalszych ceregieli 
przejdźmy do dzisiejszych warsztatów, które rozpoczynają się w pierwszy dzień lata 2018. 
Panie Kesh, jesteś gotowy, aby zacząć? Nie jestem pewien, czy mamy... (SC) Panie Keshe 
czy mikrofon jest otwarty? Jest pan wyciszony. (MK) Tak, halo, dzień dobry, dziękuję bardzo 
Rick, jak zwykle, gdziekolwiek jesteście, kiedykolwiek słuchajcie tych serii Warsztatów 
Poszukiwaczy Wiedzy i tego, co nazywamy dzielenie się wiedzą, uczymy się i podnosimy 
wzajemne zrozumienie nauki wszechświata. Co jest interesujące w tym, co widzimy i co my 
potrafimy i co możemy osiągnąć, i na tak wiele sposobów... Słuchałem części nauk w ostatni 
wtorek i część prywatą nauk z ostatnich kilku dni i widzimy osiągnięcia, wiele rzeczy się 
zmienia i czy to jest poprzez nasze życzenie, czy przez nasze myśli czy poprzez nasze 
zrozumienie, że możemy wpływać na warunki lub sytuacje, i to jest bardzo interesujące, by 
zrozumieć coraz więcej, jak dzieją się rzeczy i co się wydarzyło. Nie tak dawno temu, kiedy 
mówiliśmy o grawitacji, była to największa tajemnica w nauce człowieka, teraz wszyscy w 
pewien sposób wiecie więcej o grawitacji, jak powstaje, robicie maszyny i systemy, które 
powielają to i robią różne rzeczy i stają się wiedzą w taki szybki sposób, że jest to takie 
proste. Rzeczywistość tego jest taka, że wiedza wszechświata jest tak prosta, Zrozumienie 
pracy wszechświata jest jedną z najprostszych rzeczy, które człowiek może zrobić. Ale 
dlatego, że wszystko zrozumiał z poziomu stanu materii, stworzył sobie dużo zamieszania, 
ponieważ rozważył tylko jeden stan transformacji i transmutacji tych pól wszechświata, i dla 
nie niego to wszystkiego. Na tak wiele sposobów teraz uczymy się tego że poprzez nasze 
emocje poprzez nasze uczucia, poprzez nasze zrozumienie możemy zmieniać rzeczy, możemy 
na nie wpływać. Sposób, w jaki czujemy nasze emocje i płaczemy sposób, w jaki odczuwamy 
nasze emocje i sposób w jaki kochamy, my decydujemy, kogo kochać, i w jaki sposób, 
czasami my decydujemy jak nasza emocja wywołuje gniew i jak my reagujemy na to, a kiedy 
czujemy Pokój, odnajdujemy Pokój w sobie i w naszym życiu. Teraz musimy nauczyć się 
czegoś więcej, jeśli pamiętasz, jakiś czas temu, mówiłem o ławicy ryby, jak one, co nazywam 
Dusza ławicy ryb w oceanie, decyduje, że jeśli jedna czuje coś z jednej strony, całe miliony 
ryb odwracają się lub jeśli widzisz lecące ptaki, jeden skręca i całość, tysiące z nich skręca 
razem. W tamtych naukach, mogliśmy wyjaśniliśmy że to była Dusza Kolektywna, ale teraz 
człowiek musi nauczyć się kolejnego kroku, a jest nim Sposób w jaki czułeś miłości, sposób 
w jaki czujesz że kogoś kochasz, chcesz ich przytulić, chcesz całować. Sposób w jaki czujesz 
że chcesz kogoś przytulić, sposób w jaki zrozumiałeś swoje emocje, tworzy fizyczne reakcje, 
sposób w jaki się złościsz, złość tworzy inny fizyczny wymiar, teraz musimy zrozumieć jedną 
rzecz po raz pierwszy, może dlatego, że staliśmy się częścią emocji rasy ludzkiej. Sposób, w 
jaki czułeś miłość i stworzyłeś emocję miłości i zdarzyło się, teraz kolektywnie człowiek 
stworzył taką emocję ławicy ryb, tak, że wszystkie reagują razem, a odruchy jednego czują 
miliony ryb w ławicy ryb w oceanie. Teraz ludzkość stała się taką ławicą ryb, siedmiu 
miliardów ich w oceanie atmosfery tej planety i my jako fundacja Keshe, jako członkowie 
świata, którzy lubią pokój i jedność, staliśmy się tą jedyną rybą na skraju, która kiedy poczuje 
miłość to wszyscy przyjdą, jak kiedy znajdzie jedzenie, wtedy wszyscy przychodzą teraz, 
chcemy Pokoju i wszystko się zaczęło. To jest to, co musimy zrozumieć, w taki sposób 
musimy zdać sobie sprawę że nasza moc, stanie się zmysłami, emocjami rasy ludzkiej. I teraz 
wielu z nas łowi ryby, czuje, działa i ewoluuje w naszym kierunku Pokoju. Teraz może 
zrozumiesz, dlaczego to już nie jest twoje życzenie, to twoją emocją która tworzy ten ruch na 



świecie, aby stworzyć Pokój, To jest to życzenie aby zrozumieć więcej o wiedzy o 
wszechświecie, która wyzwala uwolnienie wiedzy dla ludzkości. Teraz nie jesteśmy tylko tą 
rybą którą wyczuwa jedzenie i wszystkie miliony ryb idą w jego stronę, ale jesteś tą rybą 
która jest emocją rasy ludzkiej. Jeden z nas pragnął Pokoju i był wystarczająco szczery aby 
skierować miliony ludzi do działania w tym kierunku. Wielu ludzi pracuje w jego kierunku 
(pokoju) ale nie wiedzieli dokąd pójść, wzięli sztandary, krzyczeli, maszerowali ile marszów 
pokojowych było w latach 70, 80 i 90? I nawet teraz ludzie się nie poddali, ale ludzka rasa 
znalazła prawidłowy sposób życzenia Pokoju i osiągnięcia go i to jest sposób. Teraz 
rozumiemy że nasza emocja jest częścią reakcji ludzkości, i nie jest przypadkowa. Czy było 
to przypadkowe, że czujesz że kochasz i całujesz lub przytulasz Twoje dziecko, aby pokazać 
miłość do niego, czy też stało się to przypadkowo? Teraz musimy zrozumieć, że jesteś tą 
emocją. Nasza Dusza, nasze przeznaczenie nasze to, co nazywamy życzeniem nasza istota 
stworzenia ruszyła całość w kierunku Pokoju, ponieważ teraz wiemy, że mamy do czynienia z 
Duszą Człowieka. i przez to zszywamy i dotykamy Duszy Ludzkości. I ten proces w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy i lat widzimy, że zmierza w tym kierunku. Miło jest zobaczyć, że 
nasze życzenie w pewien sposób nie mogę powiedzieć: "kocham cię moje dziecko" i po 
prostu tam stać i patrzeć i w pewien sposób dla niej lub dla niego żeby Cię poczuł(a), 
przytulasz go, całujesz, trzymasz. To pokazują emocje, które są osadzone/pochodzą z mózgu, 
które ukazały się w fizyczności. Nasz życzenie Pokoju teraz nabiera kształtu, jak widzieliśmy 
w zeszłym tygodniu, spotkanie lub to, co nazywamy szczytem, między prezydentem USA a 
przywódcą Korei Północnej, i teraz widzimy tego samego przywódcę północnokoreańskiego, 
wczoraj i dziś obejmującego Pokój wraz z jego ekscelencją Xi z Chin. Wtedy zobaczysz te 
dwie reakcje w różny sposób, Gdy patrzysz na zdjęcia z zeszłego tygodnia, wszystkie zostały 
ustawione że pokonany człowiek próbuje odzyskać twarz. Gdy patrzysz na zdjęcia z wczoraj i 
dziś, widząc prezydenta Xi i przywódcę Korei Północnej jest szczery aż do kości, odczuwasz 
to i mówisz tak, osiągnęliśmy to, ale jednocześnie, ty nie wiesz, co może się stać, może 
dziecko kopnie, a może dziecko zareaguje, ponieważ to zbyt dużo miłości i zbyt dużo uwagi, 
ale to jest nasze zadanie utrzymywać ten stan miłości/kochania to życzenie Pokoju. Gdy 
widzisz przywódców świata, posuwających się do tego rodzaju publicznych posunięć, 
wszystko jest obliczone i tym razem kalkulacją jest Pokój ponieważ wszyscy życzyliśmy 
tego. Chińscy członkowie Fundacji Keshe Irańczyki, Amerykanie, Brytyjczycy, Afrykanie, 
Amerykanie z Ameryki Południowej, wszyscy tego życzyliśmy i to życzenie stało się 
kolektywnym pragnieniem naszych przywódców. Jak już powiedziałem, wojna w Syrii, była 
ostatnią wojną, jaką kiedykolwiek widzieliśmy na tej planecie, I takie jest moje życzenie. W 
pewnym sensie, jeśli spojrzysz, cywilizacja rozpoczęła się od Syrii i wojny cywilizacji 
skończą się w Syrii, Nie zobaczymy już więcej wojen i to pokaże czas dojrzałości Ludzkości. 
To przychodzi wraz z wiedzą, że po raz pierwszy zrozumieliśmy, że Dusza człowieka jest 
wewnątrz struktury człowieka i wiemy, gdzie iść, aby wykonać właściwy ruch, który tworzy 
właściwy ruch w pozostałej części ryb ludzkiej rasy, w ławicy ryb tej Planety. Teraz zaczyna 
się ten wzorzec, Ta szkoła myśli, teraz, gdy rozumiemy, że Pokój jest częścią naszej Duszy, 
Pokój jest częścią naszej Emocji Ktokolwiek inny, kto mógłby wymyślić coś, co mogłoby 
oznaczać wojnę dla nas staje się bez znaczenia i przekonasz się, że po prostu zniknie. 
Widzieliśmy najzabawniejszy pojawiający się w ciągu ostatnich kilku dni teraz bierzemy siły 
do ??? w kosmosie i siedzimy w kosmosie i tu nie ma armii, Więc zastanawiam się, ile więcej 
musimy edukować, o ile więcej jeszcze musimy pokazać moc technologii że stopniowo, nie 
tylko przez naukę i technologię w Duszy Człowieka, ale poprzez zmianę zrozumienia Duszy 
Człowieka, ci którzy wciąż są dość aroganccy, aby roszczyć, że są wszystkim innym ma i 
stworzy nowy warunek dla nas wszystkich. Wyróżniają się jak bolesny kciuk, jak mówimy, 
czarna owca w stadzie białych. Widzimy, stopniowo wyniszczenie, które człowiek stworzył 
na przestrzeni wieków, zagoi się. W nadchodzącym czasie i wiekach będziemy mówić o złych 



czasach, kiedy człowiek był dziki i zabijał. Musimy jeszcze wiele zrobić, ale musimy się 
jeszcze wiele nauczyć, musimy zrozumieć, że nauczania które otrzymaliśmy i doprowadzić 
człowieka do zrozumienie Duszy Człowieka która jest w nim, i to on jest tym który mówi 
przez swoją Duszę i w pewien sposób nazywamy to szczerością, wtedy staje się to językiem 
rozumianym przez inne Dusze i one się pozycjonują i działają. Musimy się jeszcze wiele 
nauczyć, ponieważ wtedy możecie pójść o krok dalej. Dusza Ludzkości teraz gdy 
zrozumieliśmy, możesz wpływać na nią poprzez naszą Duszę by zmienić jej emocję w 
odpowiedzi na jej fizyczną reakcję. Dusza ludzkości jako całość jest kolejną rybą w Duszy 
Wszechświata, więc kiedy ludzkość wykazuje, że jest gotowa na Pokój i znajduje Pokój w 
sobie reszta ławicy wszechświata przyjdzie do niej, Bardzo podobnie jak gdy pierwsza ryba 
znalazła jedzenie lub niebezpieczeństwo, a reszta podążyła za nim i zareagowała na to, Teraz 
gdy wznosimy się na wyższy poziom zrozumienia, teraz to rozumiemy, że stając się 
pokojowymi, stopniowo zmieniamy się, wtedy Dusza Wszechświata odpowie na to. Szkoła 
Uniwersalnej Wspólnoty odpowie, podąży obsypie nas miłością i troską, tak że elewujemy się 
i kształcimy się bardzo szybko w poznaniu wszechświata. Musimy to zrozumieć że teraz, jak 
już mówiłem wiele razy, nauka i to, co nazywacie religią lub teologią, schodzą się razem, 
ponieważ one są jednym. W esencji nie możesz postępować źle w jakikolwiek sposób, w 
świecie nauki, ponieważ wnioskiem tego jest reakcja samego człowieka. i to co człowiek 
uczyni samemu sobie. Musimy zobaczyć, jak to nadchodzi, w jaki sposób wchodzimy w 
interakcje. Jeśli pamiętacie, parę tygodni temu, zaczęliśmy mówić o świetle o interakcji 
światła które jest najszybszą prędkością przekazu lub interakcji pomiędzy dwoma źródłami 
energii teraz, jeśli to rozumiesz, to zrozumiesz działanie światła w duszy człowieka i jego 
transmutację oraz przekaz do innej duszy światło pozostawia ślady, możemy nimi podążać, 
możemy je widzieć kiedy zdobędziemy mądrość działania we wszechświecie wtedy 
zobaczymy jak jedno światło świeci dla wszystkich tych którzy mają tą samą siłę i mogą go 
zaabsorbować i znajdują się na jego drodze Więc istota naszych pragnień gdy przechodzimy 
od jednych do innych jeśli znajdziemy możliwości i system który umożliwi nam postrzeganie 
ruchu światła na Ziemi: długości, siły wtedy zobaczymy ruch emocji, uczuć tego co dobre i 
złe Będziemy widzieć które światło podążą skąd i dokąd które światło przenika z jednej duszy 
do drugiej która dusza daje i co otrzymuje w zamian Jest to w dużym stopniu jak kod zero 
jedynkowy Moc światła przechodzącego od jednej duszy do innej to język komunikacji 
pomiędzy duszami i możemy obserwować kto z kim rozmawia kto przekazuje wiedzę i 
informacje czy rozmawiasz z duszą matki, czy ojca ponieważ na końcu tego, wszystko, nawet 
komunikacja pomiędzy duszami posiada moc ma siłę przekazu, tak że ten, kto to odbiera to 
również daje a następnie, jeśli jesteś wystarczająco mądry lub jeśli rozumiesz to możesz 
odbierać komunikację pomiędzy duszami Więc w zasadzie, jeśli mówimy o świetle to światło 
jest egzystencją, światło jest wiedzą, światło jest informacją światło jest komunikacją i zależy 
od twojej klarowności względem określonej pozycji Gdy widzimy piorun po jednej stronie 
planety, to z drugiej strony go nie widać ale jeśli będziesz wystarczająco przejrzysty, to 
zobaczysz my nie możemy widzieć, nie możemy obserwować, nie możemy czuć ale to, co 
nastąpi w procesie postępu naszego nauczania dokąd podąża człowiek teraz, gdy zrozumiał że 
ma siłę decydować i posiada moc, żeby wpływać ma siłę i ma dostęp do emocji ludzkości 
Czego dotykamy? Co czujemy? Jakie są nasze pragnienia? I jak bardzo kłamiemy naszym 
pragnieniom? Ale gdy osiągniemy zrozumienie kiedy odłączymy się od fizyczności 
zobaczymy tych, którzy mówili jedno a robili coś drugiego myśląc: "mówię, że to się nie 
wydarzy" "Będę robił cokolwiek, bo nikt się o tym nie dowie" Ale gdy przebywasz w pobliżu 
człowieka wiedzy i widzisz ruch i przekaz informacji pomiędzy jedną a drugą co określamy 
jako światło duszy wtedy wiesz kto cię okłamuje Mówiłem o tym w poprzednią sobotę i 
naprawdę jest niesamowite obserwować jak ludzie okłamują tych, którzy mają wiedzę i robiąc 
te rzeczy i że tamci tego nie widzą Fizyczność nie ma wymiaru Ale gdy usiądziesz i ktoś 



powie coś do ciebie, albo jeden powie to, a drugi tamto to widzisz bardzo jasno dlaczego on 
nie mówi tego, co właśnie mówi jego dusza Gdy kobieta mówi: "kocham cię" a w 
rzeczywistości mówi: "kocham samą siebie" to odbierasz to uczucie i wiesz że ukrywa 
emocje poza słowami ale widzisz prawdę. Co robisz? Pozostajesz w mądrości milczenia 
Kiedy przebywasz z mężczyzną i on mówi "Chcę wymordować tych, którzy zniszczyli mnie i 
mój naród" a potem mówi: "Pragnę pokoju" to widzisz jak kłamstwo wychodzi mu przez zęby 
i kłamstwo w jego duszy ponieważ w konsekwencji ci ludzie skończą tworząc system, który 
da im możliwość życia ale oni nie pracują po przez duszę, oni działają przez kieszeń Da Vinci 
był jednym z nich Da Vinci ciągle podróżował z jednego obozu we Włoszech do następnego 
żeby sprzedać więcej broni nowej generacji, do zabijania żeby zarobić więcej pieniędzy To 
dlatego Da Vinci nie doszedł do niczego w swoim życiu on wykonał dużo pracy ale pracując 
zrozumiał że jeśli miałby w duszy spokój mógłby zmienić ludzką rasę w tamtych czasach, 
700 lat temu I dzisiaj widzimy ludzi, którzy produkują narzędzia wojny i zabijają i 
usprawiedliwiają się, że potrzebują pieniędzy na to nie dla siebie, i kryją się za tymi 
wymówkami ale nie wiedzą, że jeśli przebywają z kimś, kto wie, tak jak ja Ja widzę duszę i 
znam intencje i widzę kłamstwa i czasem muszę udawać, że przyznaję komuś rację Tak, masz 
rację, że okłamujesz siebie A oni nie rozumieją do czasu, aż muszą za to zapłacić swoim 
życiem I to jest dziwne W zeszłym tygodniu potwierdziło się nasze zrozumienie odnośnie 
kobiety, która kłamała że urodziła ale nie miała dziecka ale ciągle okłamywała się ale kłamała 
bo to było coś, czego pragnęła Dostrzegamy przejrzystość, a gdy widzimy, to zaczynamy 
rozumieć a powód tego jest bardzo prosty Grupa KF, naukowcy KF i Poszukiwacze Wiedzy 
są w przededniu kosmicznych podróży Niektórzy śmieją się, ale wkrótce zobaczymy 
urządzenia Jak wiemy, systemy elektroniczne dzisiaj są bardzo słabe, nie nadążają, nie 
potrafią współdziałać z systemami światła Więc musimy mieć możliwość po przez duszę i 
emocje myśli człowieka żeby wytworzyć system komunikacji z duszą pojazdu kosmicznego 
Czyli z jego systemem kontroli który potrafi przenosić przekaz naszych myśli co umożliwi 
nam ciągłość przekazu płynącego z emocji Co zabierze nas w podróż przez wszechświat A 
gdy wyjdziesz na zewnątrz to zobaczysz światło komunikacji pomiędzy ludzką duszą zwaną 
kapitanem, a duszą statku To przypomina telefon gdy rozmawiamy ze sobą z kablem od 
jednego do drugiego I nazywamy to światłem ludzkiej duszy ale komunikujemy się ze 
światłem duszy wszelkich istnień Wkrótce, nawet szybciej niż to sobie wyobrażasz 
zobaczymy pojazdy kosmiczne na tej planecie zrobione przez człowieka dla człowieka i 
zobaczymy tylko ludzi, którzy będą jedynymi, którzy wsiadają i wysiadają i wtedy 
zadecydujemy, gdy zobaczymy, kto z ludzi jest szczery w stosunku do siebie Wtedy 
zrozumiemy gdy zobaczymy, gdy światło nie zostanie przyjęte Gdy światło nie jest 
akceptowane Gdy światło ludzkiej duszy mówi inną historię niż ta, którą słyszymy z ludzkich 
ust "kocham cię, ale nie jestem w stosunku do ciebie szczery" "kocham cię, ale kocham 
siebie" Ale człowiek musi być szczery w stosunku do siebie bo świat jest taki jak my, 
pokazuje prawdę, jak szkło, jak lustro Nic nie jest ukryte Miłość, ofiarowywanie, ludzkie 
emocje istnieją w strukturze człowieka i oddziaływują na ludzkie dusze Wróćmy do numeru 2 
struktury światła światło nie tylko posiada strukturę, ale również informacje ma moc, 
prędkość i pofałdowania są na nim ukazuje jakie informacje niesie Potrzebujemy mieć 
możliwość to zrozumieć Więc to wszystko, czego człowiek dokonał w przeszłości, wyjdzie 
na jaw wkrótce i musimy się z tym zmierzyć, żeby przekonać się czy potrafimy się do tego 
odnieść Niedawno słyszeliśmy jak amerykański prezydent powiedział że Ameryka rozpocznie 
kontynuację lotów na Księżyc i ja to skomentowałem Czy kiedykolwiek byliście na Księżycu, 
że będziecie to kontynuować? Ale mówi się, że oni mówią, że byli Więc możemy rozumieć to 
na dwa sposoby Człowiek jest dość zaawansowany, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą 
fizyczności i widzi głębię kosmosu Rzucam wyzwanie wszystkim zwolennikom KF 
Amerykanie tego nie zrobią, bo nie mają na to finansów ale czy ktoś może opracować metodę 



lub odkryć system Jak wiemy Amerykanie instalują system GPS żeby obserwować każdy 
ruch Księżyca wszystko ponazywali, ustalili ulice i możesz to kupić po przez firmy i to należy 
do Ameryki, bo oni byli na Księżycu Ale gdy kupujesz posiadłość to musisz to zobaczyć, tam 
być Więc chciałem zapytać zwolenników KF i nawet NASA bo wiem, że mnie słuchają i 
również chiński program kosmiczny to ogląda. My wam nie wierzymy. Jeśli coś daję, co 
wniosłem ze swoją technologią to również pokazuję, żeby uwiarygodnić A potem należy 
pokazać dowody Teraz przekręcamy stół przodem do tyłu My nie wierzymy, że Amerykanie 
kiedykolwiek byli na Księżycu chyba, że pokażą nam z Ziemi tą amerykańską flagę którą, 
którą wetknęli w powierzchnię Księżyca Powinno być bardzo łatwo przy dzisiejszej 
technologii, wtedy uwierzymy zostali krok z tyłu od miejsca, skąd rakieta powinna 
wystartować kto chciałby to zobaczyć Nie nazywamy ich kłamcami, tylko mówimy teraz 
jesteśmy bardziej doświadczeni i nie wierzymy w bajki Więc wzywamy zwolenników KF 
żeby się postarali i znaleźli to miejsce na księżycu i znaleźli flagę Bo dopóki go nie 
znajdziemy to jest wielki znak zapytania czy człowiek kiedykolwiek wylądował na księżycu 
Jest wiele rozbieżności ale nic nie mówimy, te pomówienia można wyjaśnić różnymi 
powodami, różnymi miejscami ale jeśli, jak wiemy, ciężki pył na powierzchni księżyca mógł 
pokryć to miejsce, gdzie była flaga i ślady stóp powinniśmy mieć możliwość to zobaczyć 
Więc odwróciliśmy stół nie po to, żeby zdyskredytować Amerykanów oni zdyskredytują się 
sami jeśli tego nie pokażą ale wzywam zwolenników KF do zbudowania najszybszego jaki 
można systemu dla dwóch rzeczy: obserwacji księżyca i znalezienia tej flagi a potem 
pójdziemy grać w golfa zastanawiając się kto ją zostawił albo wylądujemy na księżycu i 
pokażemy że to nie jest flaga amerykańska Oni mogą powiedzieć, że ją zostawili, ale ludzie z 
Marsa ją zabrali Więc wyzwanie nadeszło teraz, przejrzystość duszy i fizyczność człowieka w 
świetle wiedzy Musimy umieć to wyjaśnić i mieć możliwość przedstawienia każdej wersji 
Tak jak mówiłem Jest wiele grup ludzi, którzy pracują nad lotami kosmicznymi i ruchem w 
kosmosie i tego typu sprawami i również są tacy, którzy coś głoszą bo wydaje im się, że stali 
się sławni, ale musimy to pokazać Wyzwaniem jest to, że widzimy dwie grupy, może cztery 
grupy na szczycie plus organizacje rządowe dookoła świata które próbują i słuchają tych 
wykładów i właśnie stworzyły ten system Wiemy jak, bo jedna z tych agencji kosmicznych 
prosiła Keshe Foundation o paliwo "Mamy system, czy możemy przetestować wasze paliwo" 
Więc znaczy to że, większe organizacje kosmiczne dookoła świata są jak ty i ja, siedzą i 
słuchają i uczą się i kopiują system my opublikujemy to wkrótce co rządy odkryły i nad czym 
pracują i tylko problemem jest to, że nie słuchają wykładów wystarczająco uważnie bo 
wyjaśniłem każdy szczegół dotyczący paliwa Paliwem dla statku kosmicznego jutra jest 
stwórca fizyczności statku kosmicznego nie folia aluminiowa, betonowe bloki czy sferyczne 
piłki. Jeśli twoje ciało istnieje w tym samym wymiarze człowiek musi nauczyć się całości i 
zbiorowej pracy ciała człowieka, które jest kopią działania galaktyk i wszechświatów i 
kosmosu. Wtedy człowiek może znaleźć Pokój, Wtedy człowiek może znaleźć nowe wymiary 
wiedzy. Wtedy wszystko, co musisz zrobić, to powielać. Wyglądam i widzę... Tak niewielu 
ludzi słuchało wystarczająco głęboko, aby zrozumieć, że jeśli podążasz za pracą ciała 
człowieka, które prowadzi do stworzenia fizyczności człowieka, powinniście być w stanie 
zrobić fizyczność statku kosmicznego. Nie ma potrzeby, aby robić cokolwiek innego. To jak 
daleko, jak głęboko rozumiemy wiedzę, pozwoli nam elewować się w kierunku ruchu we 
wszechświecie, Im więcej rozumiemy, tym szybciej idziemy im więcej rozumiemy, tym 
głębiej wchodzimy, gdy rozumiemy więcej, tym więcej gier zagramy, w strukturze 
materiałów jakich używamy, i magnetycznych pól jakich używamy, plus światło, które uczy 
nas, wskazuje nam, jak wprowadzić nasze życzenia by stały się manifestacją siebie w ruchu 
Fizyczności lub wymiarze. Powróćcie do nauczania z zeszłego tygodnia i przesłuchajcie go 
szczegółowo, Dałem wam istotę stworzenia we wszechświecie. Dałem wam wszystkie 
wskazówki i wytyczne, w ostatnich trzech tygodniach, w jaki sposób wziąć człowieka przez 



wszechświat, jak to nazywa człowiek, 'w milisekundę'. To ty musisz dojrzeć w zrozumieniu, 
od Słońca do transmutacji energii, do manifestacji fizyczności jako Ziemi. Słońce nie ma 
żadnej fizyczności jako takiej, z wyjątkiem przekształcania swoich pól na poziomie swojej 
materii, co prowadzi do jego stworzenia, a następnie przekształcenie jego własnej energii 
prowadzi do stworzenia i karmienia energią i materią innych planet. I wtedy, czy jest to 
życzenie i miłość Słońca, która tworzy ruch i życie na tej planecie, lub czy jest to czysty 
przypadek? Jeśli praca Słońca ma bicie serca, wtedy Słońce ma emocje związane ze swoimi 
dziećmi i innymi częściami swojego istnienia, tak jak my. I wiemy z obserwacji, że Słońce 
ma serce, więc ma Duszę. Ma wymiar egzystencji. Jak to możliwe, że Dusza Człowieka może 
stworzyć Fizyczność Człowieka, a z nim niesie emocje, a nie Kreator człowieka, który jest 
jego źródłem, którym jest Słońce. Jak słaby był człowiek? Czy musimy spojrzeć na wszystko 
w wymiarze fizyczności lub tylko wtedy, gdy nam to odpowiada? Wtedy, jeśli obecna nauka 
potwierdzi istnienie bicia serca planety, gwiazdy lub wszechświata, które mają większe bicie 
serca, wtedy to istnienie musi mieć Emocje, ponieważ stworzenie powtórzenia tego samego, 
które prowadzi do interakcji i niefizycznego wymiaru bytu, takiego jak układ słoneczny jak 
fizyczność ciała człowieka ma Duszę, a wraz z nią ma Emocje. I wtedy co się dzieje, gdy 
człowiek się tego nauczy i może dotknąć Emocji Słońca? To co widzimy jest śmiechem, czy 
staniemy się pasażerami na fali jego pola by w krótkim czasie pokonywać ten układ 
słoneczny, w czasie zerowym, tak jak on sam to robi. Wtedy rozszerzenie idzie ponownie do 
następnego kroku, każda galaktyka ma bicie serca, tak jak i Wszechświat. Z czasem, gdy 
człowiek osiągnie najwyższy poziom zrozumienia pracy wszechświata, znajdzie sposób na 
słuchanie bicia serca wszechświata, co oznacza że się troszczy, że potrafi kochać, ma Emocje, 
tak samo jak człowiek. On ma wymiar fizycznej interakcji, którym jest jego serce, a wraz z 
nim, z jego powodu ma Duszę, która jest stwórcą jego pól i Emocji i interakcji. Więc teraz 
musimy zadać sobie jedno wielkie pytanie, a jest nim: Czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy 
Duszą Człowieka, a Słońcem, centrum galaktyki, lub a centrum...centralną linią lub Duszą 
tego Wszechświata? Wtedy co jest linią komunikacji? A następnie jak znaleźć inne planety, 
do których możemy się udać ponieważ kiedy opuściliśmy je, 500 lat temu, były gdzieś indziej 
z miliardami kilometrów na godzinę lub podróżują zajmującą dzień, między jednym punktem 
a drugim. W kosmosie, jak idziemy na taką i taką ulicą, do takiego numeru domu, apartament 
numer dwa Gdzie nie ma numerów, nie ma ulic, nie ma budynków i nie ma apartamentów, ale 
jest pozycja, w której możemy znaleźć wiele rzeczy. Lub czy może staliśmy się zbyt fizyczni 
i musimy mieć adres pod który chcemy się udać? Lub czy możemy stać się mądrzy i 
zrozumieć, że wiedza człowieka dotarła do punktu zrozumienia że Dusza Człowieka jest tym, 
co nazywamy GPSem, Który wie gdzie jest wszystko i ma dostęp do całej wiedzy 
wszechświata. Teraz leży to w kwestii człowiek, aby zaczął korzystać z biblioteki Duszy 
Człowieka, aby zrozumiał całość wiedzy Wszechświata. Wtedy, co byś chciał? GANS CO2, 
magnezu, lub cokolwiek? Lub czy GANS jest, czy tylko mirażem, po prostu bujdą dla 
człowieka by zrozumiał nowe nauczanie. Do tego momentu teraz prawdopodobnie straciłem 
połowę z was, jeśli chrapiesz, obudź się, ponieważ chrapanie Duszy Człowieka nie tworzy 
fizyczności człowieka kiedy śpi. Ile więcej musimy wyjaśniać, ile więcej musimy uczyć, jak 
stwarzamy transport Emocji z Duszy człowieka do Duszy matki? Lub przyjaciółki lub innej 
istoty w Kosmosie? Jak byś powiedział, "kocham Cię Mamo"? kiedy jesteś w przestrzeni i ze 
względu na warunki życia, utraciłeś swoje usta? Ponieważ nie ma potrzeby odżywiania, więc 
nie ma potrzeby, aby mieć otwór, który nazywamy ustami. ???, ponieważ nasze usta są 
połączeniem kiełbasianego tunelu wewnątrz człowieka, ze skórą człowieka. I gdy nie musimy 
już karmić człowieka, ta dziura kiełbasianego tunelu się zamknie. Jak mówisz swojemu 
dziecku, że je kochasz? Jak wytłumaczysz swojej matce, "kocham Cię" lub swojemu ojcu? 
Jak mówisz, "to taki piękny dzień"? Słowa nie istnieją, dźwięk nie istnieje, Więc człowiek 
musi nauczyć się mówić, prowadzić rozmowę poprzez Duszę Człowieka, Człowiek musi 



nauczyć się nowego sposobu na restrukturyzację swojego mózgu tak że zamiast tworzyć 
dźwięk poprzez aparat mowy człowieka, tworzyć emisję pól poprzez mózg człowieka, 
Pokazuje miłość, pokazuje troskę, pokazuje zapał i złość. Wtedy, aby móc przekształcić 
światło Duszy w sposób, w jaki ją przekształcamy w Emocje i miłość i mówimy, jak możemy 
stworzyć te same światło ale nie potrzebujemy ruchu Fizyczności a matka lub ojciec czują je, 
Więc nie musisz wchodzić do domu i mówić to by przytulić możesz być w kontakcie przez 
cały czas. Jest w tym wiele mądrości, której człowiek musi się nauczyć. Istnieje potrzeba 
mądrości wszechświata. Musimy zrozumieć, komunikację pomiędzy światłem Duszy 
Człowieka i światłem Duszy przeznaczenia, i równocześnie musimy zacząć się uczyć, jak 
usiąść całą grupą wokół stołu, żeby komunikować się ze sobą, rozmawiać, żartować, śmiać 
się lub płakać. Musimy stworzyć wymiar komunikacji pomiędzy Duszą Człowieka i 
jednocześnie pomiędzy innymi istotami. I to jest tak jak, Dusza rozmawia z matką, z 
dzieckiem, z ojcem, bez poruszania ustami. To tak jakbyśmy poszli do parku i nikt by nic nie 
mówił, ale wszyscy by to czuli. To wymaga nauki i wymaga zrozumienia. I nie pojawia się to 
za pierwszą próbą i nie przychodzi z jednym zrozumieniem jednej rzeczy. Potrzeba 
dojrzałości człowieka do zrozumienia kreacji i samego Kreatora. Zrozumienia osądów, 
niesprawiedliwości, zrozumienia miłości i poświęcenia. Zadałem niedawno pytanie grupie 
poszukiwaczy wiedzy. Zapytałem: Czym jest miłość? Żeby zrozumieć nową naukę 
człowieka, nową naukę Plazmy, gdzie znajdziemy miłość? I czemu ukazujemy to swoją 
ekspresją, wyrazy fizycznej miłości, emocje miłości. W zrozumieniu nowego świata Plazmy, 
pozwólmy sobie odnaleźć miłość. Uczymy, że miłość to ofiarowywanie. Jeśli kogoś kochasz, 
to ofiarowujesz bezwarunkowo, tak samo jak Plazma. Więc pozycja miłości w fizycznym 
wymiarze człowieka, jest po drugiej stronie granicy ludzkiego umysłu, ponieważ tam jest 
ofiarowywanie. To jest granica, to właśnie tam idziemy, to jest pole magnetyczne, które 
odsuwa się gdy oferujemy więcej. Więc po raz pierwszy zrozumieliśmy, czemu miłość 
człowieka posiada fizykalne znaczenie. Ponieważ dochodzi do granic ludzkiego umysłu i 
ogarnia całą sferę fizyczną człowieka. I ponieważ ma to tak olbrzymie znaczenie, więc gdy 
tworzymy kolejną Duszę bierzemy pod uwagę całe ludzkie ciało, żeby mieć możliwości 
wytworzenia interakcji fizyczności, którą realizuje kreacja Duszy. Więc po raz pierwszy 
człowiek zrozumiał, że pozycja miłości pochodzi z krańców sfery fizycznej mózgu, bo 
stamtąd pochodzi ofiarowywanie, i to jest siła pola magnetycznego, która zawsze znajduje się 
na zewnętrznej granicy. A potem przejawia się w Fizyczności Człowieka. Dlatego idziemy na 
skróty, dlatego potrzebujemy fizycznie objąć, pocałować i pokazać nasze Emocje, być 
kochankiem, być dzieckiem, ojcem, matką i każdym innym. Więc teraz rozumiesz po raz 
pierwszy, jak i dlaczego Fizyczność Człowieka nad tym pracuje i jest połączona do jego 
Emocji, w wymiarze jego pól magnetycznych na samej granicy. Teraz chodzi o to, że to, co 
jest magnetyczne, musi być grawitacyjne. Gdzie ta grawitacyjność się kończy? Co powraca 
jako magnetyzm, gdy mówisz: "kocham cię" i fizycznie obejmujesz swoją żonę, kochankę, 
męża, dziecko, dziadka, a on odpowiada ci uściskiem. Czy to dosięga magnetycznej sfery 
twojego ciała, która daje, ale musisz otrzymać, ale również dociera do wymiaru Duszy 
Człowieka, bo tam jest źródło, do którego to zmierza. Czy uczucie bycia kochanym ukazuje 
źródło, miejsce Duszy Człowieka? Ponieważ musi być zaabsorbowane wewnątrz, by móc 
dawać jako granica ofiarowywania miłości. Więc pojawia się pytanie: Czym jest ten drugi 
koniec miłości, gdy otrzymujesz miłość z wzajemnością. Czy chodzi o odczucie, że jesteś 
kochany? Należy zrozumieć pozycję własnej Duszy. Bo właśnie ta grawitacja, którą 
otrzymujesz, jest absorbowana jako istota i jest utrzymywana wewnątrz. Czego jeszcze muszę 
nauczyć? Albo dochodzi do punktu, w którym ten, który odwzajemnia miłość, ofiarowuje, ale 
gdzieś po środku zatrzymuje się, gdzieś w żyłach, w warstwach ludzkiego umysłu zatrzymuje 
się i mówi: "o, nienawidzi mnie", bo ta pozycja w umyśle, która pojawiła się, nazywa się 
nienawiść. Ta pozycja, która przyszła, jeśli czuję ją wewnętrznie, oznacza miłość, bo mnie 



pochłonęła w całości, więc mogę bardziej odwzajemnić miłość. Jak mówimy, Plazma zabiera, 
a potem zwraca więcej. Widzimy to w strukturze wymiaru fizycznego polaryzacji sfer planet. 
Więc teraz musimy zrozumieć następne rzeczy. Gdzie jest pozycja Duszy Człowieka, po 
przez zrozumienie emocji ofiarowywanej miłości, która pochodzi z zewnętrznych granic. Jeśli 
jesteś w środku, to nie możesz nic dać, bo masz ograniczenia, więc ofiarowywanie miłości 
pochodzi z innych krańców, sensorów ludzkiego ciała, albo interakcji fizyczności pól Duszy 
Człowieka, i granic możliwości komunikacji ze środowiskiem. Więc teraz pojawia się jedno 
pytanie: Czy naprawdę kochasz? Czy tylko mogę czuć jak ktoś zatrzymuje się w środku, o, o 
! Ponieważ w przestrzeni kosmicznej, będziesz mieć z tym do czynienia, w kosmosie energia, 
na którą będziesz narażony zgodna z tamtejszą siłą "thum!" zapalającą światło, jest 
wyznacznikiem, gdy facet mówi: "jesteś piękna", możesz czytać w jego umyśle, że on chce 
mnie zjeść w całości, dlatego jestem piękna. I już po mnie. Ale niestety, ty nie masz warg, ty 
nie masz języka, nie masz ust straciłeś je milion lat temu gdy opuściłeś planetę, ale również 
ten facet naprzeciw ciebie, też nie ma ust, ale ty jesteś dla niego smaczny, bo on może 
wytworzyć pole magnetyczno grawitacyjne o przeciwnej sile niż ty, i może wydrenować z 
ciebie wszystko. Następnie, gdy już jesteś zaabsorbowany do Duszy innej istoty on krzyczy: 
"kocham cię" a potem znika, albo kreujesz warunki, że kocha cię tak bardzo i ja nie jestem 
apetyczny, nie jestem do jedzenia, nie wolno mnie ruszać, jeśli chcesz, to mogę ci dać 
wszystko co mam, ale musisz grzecznie poprosić. Bo jestem tu, żeby wznieść ciebie, jako 
potwierdzenie mojej egzystencji. Więc widzimy jak łączą się nasze wykłady, i to co 
nadchodzi, to zrozumienie jak działa światło, jak światło wygląda, co ze sobą niesie i jaką ma 
moc, jak się rozprzestrzenia, światło potwierdza naszą egzystencję, i źródło, z którego 
powstaliśmy. Czy są jakieś pytania? Dziękuję Panie Keshe, jest pytanie od Kazimierza na 
czacie, on chce wyjaśnienia i pyta: Jeśli miłość jest grawitacyjna i jest na granicy, jak to sobie 
wyobraża... oooooooooooo "bin, bin, bin" - coś takiego OK, (....) miłość jest magnetyczna !!! 
To tak jak wszyscy myślą, że jego magnetyzm dąży do rdzenia Duszy i on mówi: Czy można 
zobaczyć.... Zacznijmy od początku, od tego, czego chcemy zacząć. Myślę, że chyba 
potrzebujemy diagramu, możemy to narysować na tablicy? Myślę, że byłoby to świetnie. On 
chce to zobaczyć. On chce wiedzieć o wewnętrznym i zewnętrznym rdzeniu i potencjalnej 
różnicy pomiędzy nimi i sile grawitacyjnej i magnetycznej i jak to się łączy z ideą miłości, o 
której mówiłeś i to jest to wszystko, o co on pyta. Chodzi o to, że fizyczność umysłu nie jest 
czymś, co można zobaczyć (...), To jest fizyczność mózgu człowieka. I jeśli myślisz o tym, to 
jest mniej więcej wymiar magnetyczny bo poza tym nie ma fizyczności ma jak to nazywam 
warstwy lecz w istocie jeśli spojrzysz na to z drugiej strony jego grawitacyjne jest tutaj bo 
gdy wchodzi tutaj jest jego cel. i gdzie oddziaływują te dwa pola bardzo podobnie zbudowany 
jest twój mózg teraz jeśli osiągniesz ten poziom tutaj to jest prawdziwa miłość mogę wyczuć 
twoją miłość jeśli widzisz to tutaj on chce mnie zjeść jeśli to tutaj to gość kłamie i cała reszta 
utrzymuj dystans bla bal. ale jest coś bardzo interesującego co człowiek niebawem zrozumie 
w nadchodzącym czasie nie będzie fizyczności mózgu człowieka. więc to co będzie to tylko 
dopełnienie pól plazmatycznych bo na tak wiele sposobów wciąż nosimy fizyczność jak ją 
widzimy ale czy pamiętacie jeśli środowisko jest w równowadze pól grawitacyjno 
magnetycznych kości czaszki człowieka to kości tam nie ma mózg ma możliwość poruszania 
się swobodnie w kosmosie bo jego opakowanie zniknęło. z czasem człowiek będzie miał 
sporo zabawy i strachu z tymi rzeczami. to się dzieje zobaczycie to kość to nie jest 
wyłączność ludzkiej rasy. kość jako podstawa dla część potwierdzenia istnienia innych istot 
jest bardzo powszechna we wszechświecie pośród wielu stworzeń. Więc teraz gdy poruszasz 
się w polach grawitacyjno magnetycznych wszechświata gdzie gdzie pole grawitacyjno 
magnetyczne odpowiada twojej strukturze kości stajesz się kupą galarety na podłodze bo jej 
tam nie ma kość zniknęła. ale wciąż posiadasz pola mózg i emocje ale co mam zrobić z tą 
kupą mięsa jak będę się poruszać? Człowiek ma wiele do nauczenia i będzie miał wiele 



zabawy w otwieraniu przestrzeni. Więc co robisz by tą fizyczność poruszyć w wymiarze 
fizyczności w tej części wszechświata Dzień dobry Panie Keshe Tak dr Azar. Jeśli mógłby 
pan narysować diagram miłości rodzica do dziecka miłości mężczyzny do kobiety lub 
odwrotnie w jaki sposób by pan to zrobił bo gdy człowiek się zakochuje a może się zakochać 
szalenie a 4 lata później się rozwodzą więc czy miłość rodzica do dziecka nigdy się nie 
zmienia jest bezwarunkowa Zmiana istnieje lecz wybaczamy bo nie ma innej drogi lecz z 
mężem jak z inną matką może iść do matki. My, Tłumaczyłem to niedawno komuś Wiecie 
jesteśmy z Caroline od około 30 lat i mówiłem jej kilka dni temu: wiesz jest pewien problem 
ze mną powiedziałem wiesz gdy patrzę na ciebie mam to samo uczucie gdy cie poznałem 
moje serce zaczyna robić bum bum po 30 latach to nie powinno mieć miejsca co to za 
szaleństwo co ze mną zrobiłaś? wciąż zakochuję się w moim dziecku w moim psie ptaku i 
innej kobiecie, mężczyźnie i czymkolwiek w innym wymiarze i sile lecz moja miłość do 
mojej kochanki do mojej żony nie zmieniła się od 30 lat i to bardzo dziwne i ludzie mówią po 
5 latach miłość umiera. Przechodzimy przez emocje przez zmiany przez inne zrozumienie ale 
to my ze poprzez potwierdzenie kochania możemy to utrzymać. Jednym z największych 
problemów człowieka jest to że zapomina powiedzieć by potwierdzić by utrzymać tą linię 
czystą, że cię kocham bo gdy kochasz i miłość jest w prawdziwej esencji, nigdy nie umiera bo 
podtrzymujesz to światło. jesteś ta by pokazać drogę. i to bardzo dziwne i i uderza mnie to 
bardzo mocno bo teraz z powodu naszej pracy i sposobu w jaki działamy promując pracę 
fundacji jestem dwa dni na wyjeździe nie widzę jej wracam i moje serce robi bum. nic nie 
mogę na to poradzić. Jak do tego doszło i mówiłem jej wiele wiele razy jaki eliksir miłości mi 
podałaś ale czy to przychodzi ze szczerością i z wiedzą lub czy to jest tylko jedna droga? I nie 
dostajemy tego spowrotem To tylko my wkładamy ale problemem lub pięknem tego jest 
nawet krzywda wyrządzona przez drugą duszę odpowie do ciebie miłością której nie 
dostajesz od swojego kochanka Kochamy nasze dzieci troszczymy się o nie robimy wiele 
rzeczy lecz ile dzieci to oddaje? i zaprzeczają wszystkiemu byliście tam ja też tam byłem w 
momencie gdy dziewczyna mówi kocham cie dlaczego nie czuję tej miłości z mamą i z tatą? 
więc nie kochają mnie bo nie czuję tej miłości w stosunku do nich? i wtedy ona staje się 
bogiem. lub on staje się bogiem i nie możemy tego zmienić Wiecie dlaczego nie możemy 
zmienić miłości naszych dzieci? i nieraz stają się naszymi największymi wrogami z powodu 
tej miłości bo nie czują tej miłości którą dawaliśmy im przez całe życie dla nas to druga 
natura to jak woda płynąca w rzece nie możemy przestać ale ta madonna przechodzi przez 
drzwi, on się zakochuje ona mówi kocham cię on mówi dlaczego nie czuję tego samego z 
mamą i z tatą? więc oni mnie nie kochają. i ona staje się wszystkim. lecz mądrzy rodzice 
tłumaczą dziecku to jest miłość wymiaru który prowadzi do kreacji moja miłość do ciebie 
pozwoliła na twoją kreację a to wielka różnica jesteś częścią tej fali która ciągle się przetacza 
nie mogę nic zrobić. nie jesteś kolejna satelitą która wchodzi jesteś stworzony ze mnie by być. 
Gdzie dziewczyna jest satelitą jest jak spadająca gwiazda w tym momencie świeci a później 
robi psssst nic tam nie ma i potem co oni zrobili? oni znów wracają mamo pomóż mi 
myślałem że to dobra miłość ale oni zapominają przychodzi następna przechodzą przez ten 
sam program Więc powodem dla którego nasz miłość do dzieci się nie zmienia jest to że my 
je stworzyliśmy z naszym kochankiem który jest dla nas stworzony A to wielka różnica czy to 
jest daj i weź Wiesz rozmawiałem z Caroline i powiedziałem wiesz roślina drzewo istnieje i 
jest wspierane przez ziemię widzimy korzenie i mówimy, podlewamy a roślina rośnie ale czy 
zwróciliście uwagę że gdy wzburzacie ziemię wokół rośliny robicie jej więcej miejsca ona 
stara się urosnąć większa? Dlaczego? bo człowiek nigdy nie zrozumiał sposobu w jaki ziemia 
opiekuje się rośliną. Roślina troszczy się w zamian czy to kolejny jednokierunkowy system? 
To nie jest tylko wysysanie to oddawanie spowrotem nie widzimy tego bo widzimy wzrost 
drzewa lecz nie widzimy miłości energii którą wzięła roślina, że została dana że poprzez 
dawanie stworzyła pozycję że otrzymuje z ziemi i się zapycha bo nie może pchnąć dalej 



dlatego się ukorzenia by znaleźć nowe terytoria by zdeponować. Rośliny nie chodzą do 
toalety lecz gdzie oddają nadmiar energii, są kolejne żyjące. Teraz człowiek rozumie, teraz 
musicie spojrzeć na system korzeniowy roślin. Zobaczyć co zmieniają chemicznie wokół 
samych siebie to ich toaleta to tam oddają ale człowiek nie słucha widzi tylko wrastający 
korzeń. nigdy nie zrozumieliśmy zasady kreacji która jest dwustronna zawsze mówiliśmy 
podlewamy ją a ona rośnie ale gdy rośnie co z tego wynika, co absorbuje ze środowiska że 
musi oddać że tworzy przestrzeń by móc wyjść i z jaką prędkością? dlaczego rośnie na 
wiosnę a inne rośnie w zimie gdy jest śnieg co się zmieniło bo ma nowy sposób by oddać, 
pozwala przyjść nowej energii wykorzystuje energię swojego środowiska że poprzez dawanie 
otrzymuje w przyszłości, lecz to środowisko w tym w co się ubiera, powiedzą czy to jest 
wiosenna czy zimowa roślina. To jest to co wyjaśniłem niedawno, wszyscy patrzycie na prąd 
elektryczny w waszych domach, wasza elektryka ma dwa kable. Czemu nie możecie 
pracować z jednym kablem? Powinien wystarczyć, jeśli to jest prąd, powinien wystarczyć 
tylko jeden kabel by zapalić światło. Dlaczego mamy dwa? Ponieważ, musimy wziąć, 
stworzyć warunek pustki, tak, że kiedy się napełni w ruchu, weźmiemy coś z niego, że w tej 
pozycji, nazywamy to światłem, to co bierzemy jest dla lodówki, a kolejna jest używana do 
klimatyzacji lub czegokolwiek. Więc, w esencji jeśli nie masz zwrotu i bierzesz więcej, nie 
możesz otrzymać. Bierzemy więcej poprzez dawanie. Nazywamy, każdy prąd w elektryce, 
nazywamy to 'miłością' w terminologii Emocji pól człowieka. I wtedy to co przychodzi do 
nas, co jest zgłoszeniem powrotu, kiedy nadchodzi światło, to jest Dusza Człowieka. Właśnie 
tam możemy ją zmierzyć, i w jednym punkcie ma moc 20 Wattów, w innym ma 40 Wattów 
mocy, gdy jest bardzo blisko Duszy ma 1000 Wattów mocy światła. I w tej 20tce jest zawsze 
ciemno, co możemy zobaczyć, pokazuje odrobinę strachu. I gdy jest 50-60 to szczęśliwy czas, 
nie jest źle, bądź ostrożny, nazywamy to ostrożnością, a gdy jest tam 'brrrrm' 1000 Wattów 
uderzasz w Duszę. Więc, musimy zrozumieć esencję Kreacji. Bez grawitacji, nie ma 
magnetyzmu. Bez prądu wirowego nie ma prądu. Bez miłości, nie ma esencji otrzymywania 
by napełnić tą miłość. Wtedy to staje się esencją Kreacji. Więc kiedy mówimy o miłości, o 
dzieciach i umieraniu z mężem. Nie patrz na męża. Nie wziąłeś wystarczająco dużo by 
otworzyć jego pozycję w jego sercu by dawał więcej. Jestem częścią blokady. Jestem częścią 
tego stukania by to naładować i potem obwiniam go, ponieważ nie wzięłam jego ciężaru, nie 
dałam mu wolności, nie dałam mu przestrzeni, przyjemności, tego czego chce, a potem winię 
go, ponieważ nie mogę dać. Ponieważ nie wyciągnęłaś tego czego on nie potrzebuje by 
zaspokoić swoje potrzeby. Ale z drugiej strony, czy zrozumiałaś, że zakochałaś się w 
fizyczności i biciu serca? Lub czy zakochałaś się w Duszy? Ja zakochałem się w Duszy 
Caroliny, to po prostu się stało. Kiedy opowiadam ludziom jak się w niej zakochałem, to po 
prostu szalone. Czy to oznacza, że nie zakochuję się w swoich dzieciach? Czy to oznacza, że 
nie zakochuje się w innej kobiecie lub ludziach w innym facecie lub w kolejnym samochodzie 
lub z kimś z planety Zoos? Ale, w tej esencji Kreacji i przywiązaniu fizyczności, jest to tym 
czym jest. Jak to jest, że widzimy ojca z dwójką dzieci, i widziałem to wiele razy, patrz na to, 
obserwuj to. I to było takie przykre w oglądaniu. Ale rodzice nie są tego świadomi, ponieważ 
nigdy nas nie edukowano o dystrybucji miłości do naszych dzieci. Popatrz na matkę, która ma 
dwójkę dzieci. Pierwsze dziecko było kochane ponad wszystko, ponieważ było pierwsze. 
Drugie przychodzi z tego, że jest milutkie do kochania zmuszamy pierwsze dziecko by było 
tam, teraz staje się zapasową częścią, zapasowym kołem w grze. Ponieważ wszystko idzie na 
obronę najstarszego. Co kreujemy? Tworzymy nienawiść pomiędzy pierwszym a drugim. 
Ponieważ nie nauczyliśmy się by kochać po równo i pokazywać im, nie tylko, że Cię kocham, 
nie tylko mamy to, ale chcielibyśmy mieć nowe. Widzę to wiele, wiele razy. Wtedy co 
otrzymasz? Pierwsze dziecko z depresją, i hiper-aktywne drugie dziecko, ponieważ ona i on 
zdają sobie sprawę, że gdy ja jestem aktywny, drugi nie otrzymuje nic, dostaję wszystko. I 
wtedy dowiadujesz się, że drugie dziecko zawsze dominuje dom. Ponieważ to jedyny sposób 



by zatrzymać pierwsze dziecko. Ale jeśli nauczysz je obojga, od początku, że miłość do was 
obojga jest taka sama. Nie tylko poprzez mówienie, ale poprzez pokazywanie im. Widzisz 
pierwsze dziecko chowające się za drugim tak, że to co on dostanie, ja dostane tego okruszki. 
Kochanie i separacja miłości, pożądanie bycia kochanym musi być odczuwane przez Duszę 
Człowieka, a nie poprzez Fizyczność Człowieka. I wielu rodziców nie rozumie tego. Nigdy 
ich nie nauczono. Wiesz to jest jak król, który traci swoje siedzenie. Ponieważ teraz jest nowy 
i cała uwaga jest na nim, ponieważ zajmujemy się tym nowym zapominamy o tym drugim. 
Bardzo niewielu rodziców rozumie to, i bardzo niewielu ojców to rozumie. I wiele więcej 
matek to zrozumie. Popatrz na rodziców, którzy mają córkę. Ojciec się zakochuje, ponieważ 
to jest mała dziewczynka, nie może nic zrobić. Psychologicznie jest niewinna, nawet gdy ma 
już 80. Więc on musi ochraniać. Chłopiec staję się piłkarzem, niedługo wyjdzie. Więc co się 
dzieje? Ojciec znajduje nową kochankę by dać jej tak wiele miłości, a ta która była kiedyś 
kochana tak bardzo, staje się drugim dzieckiem w tyle za nią, to jest matka, zbierająca 
okruszki. Więc poprzez dawanie tak wiele, zatrzymujemy się na barierce i mamy kolejne I co 
się dzieje? Matka staje się zazdrosna o dziecko, o córkę. I wtedy stają się swoimi 
największymi wrogami, wszystko co zrobi, jest kolejną 'kochanką'. Ale jeśli nauczymy się 
poprzez Duszę Człowieka, że potwierdzamy naszej żonie, naszej partnerce, 'kocham Cię tak 
samo', to jest fizyczność naszej miłości, o którą się tak troszczę, tak samo jak troszczę się o 
Ciebie. Potwierdzenie równości podziału miłości zostało zapomniane przez człowieka jako 
kreacja wielu, wielu, wielu cierpień na całe życie. To jest dziwna rzecz o człowieku. Zawsze 
patrzy przez fizyczność. Nie poprzez Duszę Człowieka. Kiedy się zakochujesz, w kwiatku, 
mówisz że jest piękny, i wszystko inne z nim związane. Tak samo ze wszystkim innym. Tak 
samo robimy z czymś innym, z kimś innym, z samochodem, z wizją, cokolwiek. Co zrobimy 
w kosmosie gdy się zakochamy? Mój Boże, to szaleństwo. Człowiek gdy otworzy wrota 
Wszechświata i zobaczy Duszę i piękno Duszy, człowiek zakochuje się w całym 
Wszechświecie. I wtedy jak wybierzesz, który jest mężem, która jest żona, które jest 
dzieckiem? Lub czy rozumiemy esencję zwrotu tego co otrzymujemy pokazuje czy jest z 
odwzajemnieniem, do jakiego stopnia, nie możesz kłamać, nie możesz przytulać żony i 
całować gdy ma innego faceta w swoim mózgu, bo wtedy to widzisz ''o o", kochanie zostań 
tam, zostań z kim chcesz. Nie mów do mnie w ten sposób. Niektórzy z nas staną się dojrzali 
w zrozumieniu Emocji Duszy. Poczują te rzeczy. My znamy te rzeczy, a człowiek staje się 
coraz bardziej ekspertem w tym. I we Wszechświecie tego potrzebujemy, bo inaczej 
dochodzimy do punktu, że ponieważ stworzyliśmy niewłaściwe pola, lub ich nie rozumiemy, 
stajemy się tym magnesem który, absorbuje, ponieważ dajemy wskazówkę do drugiej Duszy, 
bez naszej wiedzy, ponieważ jego siła ruchu dla niego jest 'kocham Cię, możesz mieć co tylko 
chcesz ode mnie' i musisz przekonwertować energię do czegoś innego lub gdzie indziej, staje 
się częścią kropli miłości i jednostki w oceanie jego Duszy. Zdarza się to wiele, wiele razy. 
Więc musimy zrozumieć, która miłość pochodzi z czego, i jak dzielimy i akceptujemy ją 
wewnątrz struktury Plazmy Duszy Człowieka. Nie w Plazmie fizyczności mózgu człowieka. 
To bardzo proste. Jeśli masz ten mózg i siedzisz tutaj... jeśli mogę to zmazać... Jeśli masz ten 
mózg, a to jest Emocja Fizyczności, więc zobacz co się stanie. To jest twoja struktura 
Twojego mózgu, fizycznego mózgu, więc to jest struktura Plazmy Twojego mózgu. Czułeś 
ból tutaj, 'ha ha' czujesz ból tutaj. Wszystko w tym wymiarze sfery, jest bólem. Wszystko w 
tym wymiarze, granicy fizyczności jest fizyczną miłością. Teraz, musimy rozróżnić pomiędzy 
fizyczną siłą, która zatrzymuje się na Fizyczności Człowieka, a Plazmą Emocji Duszy 
Człowieka. To jest ta sama rzecz, ale teraz musimy znaleźć że ta jest fizyczna, a ta jest w 
wymiarze pól Wszechświata, które nie znalazły przejawienia. Ale w dzisiejszych czasach 
problemem jest to, że stało się to bardzo modne, mówienie 'kocham Cię', a on mówi 'ja Ciebie 
też kocham' i wtedy chłopak jest obok i mówi 'ja kocham Cię 3', a kolejny za nim mówi 'ja 
kocham Cię 4', ale Ci dwaj są na poziomie Duszy, a inni na poziomie ust. I jeśli jesteś 



wystarczająco mądry to widzisz o co chodzi 'o mój Boże, czy ona myśli że jestem głupcem?'. 
To jest podobnie jak 'kocham Cię, nie wiem co dzisiaj będę jadł na obiad' i kończy rozmawiać 
ze mną bo myśli, że jestem głupcem. To co nazywają 'odbitą miłością' jest największą 
katastrofą dla człowieka w kosmosie. Zrozumiecie to już niedługo. Koniec tłumaczenia. 
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


