
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
46min 3sek. Na tak wiele sposobów teraz gdy nauczyliśmy się produkować GANSy teraz 
musimy zrozumieć, że proces konwersji jest tym samym. My produkujemy GANSy w 
solnych warunkach tej planety, życie bierze się z dwóch procesów... Napisałem do jednej z 
naukowych, co nazywamy grupy badawczej Fundacja Keshe, dzisiaj. Jest duże 
nieporozumienie u zwolenników Fundacji Keshe. Kiedy używasz kwasowego stanu, to 
pracujesz w stanie materii. Kiedy używasz warunku soli, to pracujesz w stanie Plazmy. W 
mięśniach człowieka nie ma kwasu, wszystkie pracują na poziomie soli, więc dają życie, dają 
ciągłość, dają przewodność, dają interakcję pól. Kiedy pracujesz z kwasami, tworzysz 
połączenie do stanu materii na poziomie cząsteczki. Więc co musimy się nauczyć, zwłaszcza 
dla naszych naukowców by, zrozumieć sytuację, jaka jest, ponieważ zadałem proste pytanie 
bardzo niedawno. "Jak robicie GANS cukru?" Zapytałem wielu ludzi, i ktoś wymyślił, że 
kwas chlorowodorowy plus cukier, otrzymujesz GANS cukru i dowody są takie, że wciąż ma 
pole magnetyczne, więc musi to być GANS. W produkcji GANSu, nie możesz iść drogą 
kwasu, musisz iść drogą soli, tak samo jak zrobiliśmy z NaOH. Zrozum, jak to produkujesz, a 
potem zrozum, co tworzysz w stanie GANSu, wtedy możesz go użyć w kosmosie. Wydaje 
się, że jest wiele luk w wiedzy lub jakoś w naukach wiedza zniknęła lub jest nie rozumiała w 
pełni. Więc Ci z was którzy tworzyli GANS z cukru przy użyciu kwasu chlorowodorowego 
lub kwasu azotowego lub cokolwiek, poszedłeś drogą materii. Idź drogą w jaki założyliśmy 
centrum i program. Dostaniesz coś, ale to nie jest w stanie GANSu, ponieważ gdybym go 
włożył w pewien warunek, zobaczyłbyś że nie działa. Robisz bardzo wysoki poziom kwasu, 
że może nawet przejść do negatywnego, ale to nie znaczy, jak powiedziałem, 'ktokolwiek ma 
wąsy nie jest twoim wujkiem', jak mówimy w Farsi. Uwielbiam język Farsi, ponieważ mówi 
dokładnie co mam na myśli. W tym procesie musimy się nauczyć, jak produkujemy te 
materiały, ponieważ w kosmosie musimy podążać za procesem życia. Więc ci z was, którzy 
wchodzą w produkcja materiałów, musicie zrozumieć że twoja woda musi mieć w warunku 
materii, to jaką materią ma być. Jeśli używasz pól w konwertowaniu do Plazmy, aby stała się 
materią, potrzebujecie konwersji soli w twoim środowisku. Więc ci z was, którzy 
stworzyliście GANS soli, potrzebujecie go by osiągnąć szybką konwersję, jest to częścią 
pracy. W dzisiejszym nauczaniu staram się pokryć trochę małych drobiazgów, które pozostały 
z tyłu i są niezrozumiałe. Ponieważ te małe, co nazywam małe drobiazgi, są ważne dla cała 
struktury i przywraca wszystko spowrotem na tę samą pozycję. Pamiętam w latach 90-tych, 
kiedy wschodni blok otworzył się poszedłem do fabryki w Rumuni, powiedziałem to wiele 
razy, i był tam facet w fabryce obuwia, chciałem kupić buty, jakie mieli, miliony z nich i ten 
facet siedzący tam, kłócił się z facetem o pozycja małych, drobnych dziur na Butcie. I kiedy 
poszedłem następnego dnia, wciąż tam był kłócąc się jak nie robią ich tam gdzie on chce. 
Powiedziałem do niego: "Przepraszam, kupuję miliony butów, dlaczego kłócisz się o małe 
dziury?" Powiedział mi: "Czy wiesz, że gdy ta dziurka jest tutaj mogę sprzedać ich tysiące, ta 
dziurka tutaj jest niewidoczna, nie mogę sprzedać żadnych i zbankrutuję. A ci ludzie nie 
zrozumieli położenie małych otworów na butach. Więc te małe rzeczy się liczą i te małe 
rzeczy zostały pominięte w naukach, może idziemy zbyt szybko, może zbieramy informacje 
na różne sposoby, a my nie.... co nazywam, omówiliśmy tego lub.... (RC) Hallo Panie Keshe, 
mamy chwilowy brak połączenia. (RC) Hallo Panie Keshe, jesteś tam? Oh, myślę że wypadł i 
będziemy musieli poczekać minutę, żeby mógł się z nami połączyć. Ok Flint, zastanawiam 
się, czy moglibyśmy mieć może to czas na nową ??? tutaj. (FM) OK (RC) Och chwileczkę 
Pan Keshe wraca. (MK) Jestem znowu, słyszysz mnie? (RC) Tak tak. (MK) Gdzie was 
straciłem, gdzie straciliście mnie? (RC) Jaka była ostatnia rzecz, ktokolwiek pamięta? 
Ostatnie rzecz... była około trzydziestu sekundowa przerwa tutaj, (RC) Zobaczmy. (MK) Czy 
ktoś pamięta? (RC) Zobaczmy co mamy. (MK) Nie mamy powtórki? (RC) Próbuje 
przypomnieć, (MK) Czy ktoś pamięta ostatnie zdanie? (RC) Stella mówi o brakującej lekcji, 



mówiliśmy o tym drobiazgach, które przegapiliśmy, (MK) OK, drobiazgi... (RC) GANS 
cukru, a potem wszedłeś w stan soli i tak dalej. (MK) Tak dobrze, więc to przegapiliście. 
Próbowałem powiedzieć, że brakuje nam trochę małych bibelot wiedzy, i wielu ludziom 
zdarza się że wprowadzają swoją własną wiedzę, to co oni myśleli, że jest poprawną drogą i 
wielu ludzi podążyło za tym. Mam problem z GANSem cukru, i dla mnie nie jest GANSem 
cukru. I jeśli powinienem stworzyć CH3 w kosmosie i go nie mam, biorę złe pola do tego, 
jestem pewien że nie robię tego, co chcę robić. Ludzie mówią, że cukier jest kwaśny, i idzie w 
minus 1 i minus 0 plus cokolwiek tam jest, ale czy on w rzeczywistości idzie w ten sposób? 
Jest kolejny problem w całej strukturze nauczań, które musisz zrozumieć i to prześladuje 
poszukiwaczy wiedzy, a niektórzy z nich dostaną to, co ja nazywam "zgubią się w labiryncie 
wiedzy" jest to, co nazywamy zasadowością, Jak zrobić interakcję z zasadą aby zmienić to na 
kwasowe? lub jak zmienić kwaśny by stał się zasadowy? W większości tego po prostu 
zmieniamy nazwę, jeśli na to spojrzysz, zasadowość, tak jak powiedzieliśmy w innych 
naukach, jest grawitacyjna. Naukowcy próbowali znaleźć inny sposób na to, inną nazwę dla 
niej. I co nazywamy kwasowy jest magnetyczny, to dawanie. I jeśli pracujesz na tych 
podstawach, to jest bardzo łatwo dowiedzieć się, gdzie to jest. Kiedy jesteś połączony z 
wodorem, który jest Wolną Plazmą, jesteś w pozycji dawania, masz wolny Elektron, 
próbujący odnaleźć dopasowanie, próbujący znaleźć wszystko, co tylko możliwe, tak, że 
może się rozwijać, może dawać by podtrzymywać połączenia, wtedy jesteś magnetyczny, 
nazywasz to kwaśnym. Jeśli spojrzysz, dlaczego stajesz się zasadowy. Jest tak ponieważ bo 
nosisz przez większość czasu połączenie z tlenem, gdzie tlen jest grawitacyjnym 
przyciąganiem, jak magnes energii w warunku atmosferycznym Ziemi. Rozmawialiśmy o tym 
wcześniej w naukach i jakoś ta wiedza przeszła obok. Więc jeśli rozumiesz ten proces, 
powinno być bardzo proste by zrozumieć kolejne kroki, że gdy tworzysz warunek, to 
rozumiesz różnicę między różnymi terminologiami, które używamy w świecie nauki. Więc Ci 
z was, którzy produkowali Gans... co nazywam cukru poprzez kwaśny warunek, to jest inny 
kierunek. Gdy pracujemy jako GANS, jako pole magnetyczne, wtedy w przestrzeni 
magnetyczno.... co nazywamy spektrum pól grawitacyjno-magnetycznych nie stwarza stanu 
Wolnej Plazmy. Będą mieć efekt, wszystkie są takie same, ale sposób, w jaki pole 
magnetyczne będzie działać jest zupełnie inne niż kiedy odbywa się to poprzez stan soli tej 
planety. W przestrzeni nie mamy soli. W przestrzeni nie mamy kwasów. W przestrzeni 
używamy Wolnej Plazmy Neutronu, aby stworzyć te warunki. Jest to częścią nauczania, które 
robiłem przez ostatnie kilka tygodni, i wielu ludzi próbują tego, co nazywam.... przetestować 
to i zobaczyć czy pójdzie. Na tak wiele sposobów wiedza o kosmosie musi być, 
bezwarunkowa dla stanu materii. W kosmosie musisz mieć możliwość użycia siły pola w 
odniesieniu do tego, co nadchodzi do ciebie lub to, co bierzesz, że możesz produkować lub 
wciągać to, co potrzebujesz. W nadchodzących naukach, szczególnie po stronie kosmicznej, 
pokażę ci i to jest część tego, co się pojawi, co nazywamy podróże kosmiczne. Podróże 
kosmiczne w wymiarze tego, co myślisz na tą chwilę, jak mówiliśmy komunikacja, używanie 
telefonów komórkowych, w bardzo prosty sposób możesz przenieść pakiety informacji, 
Nawet teraz, w momencie wysyłania paczki, idzie przez pocztę, możesz stworzyć warunki 
bez żadnych kosztów, że możesz nadać swój system poprzez system MagGrav który masz w 
domu, i dostarczać go gdziekolwiek chcesz z dostawą w zerowym czasie. To widzę, to będzie 
dla ludzi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dwunastu miesięcy, ponieważ kiedy mówimy 
o tym, wiedza, pogłębiamy wiedzę, co oznacza, że inni zaczną pracę, i w tym procesie to 
rozwiną. Co to oznacza, to to, że będziesz w stanie zapakować energie, już to zrobiliście, 
nazywasz to nanotechnologią. Jeśli wrócisz do zrozumienia, jak tworzysz nano materię, nano 
materiały, już przeszedłeś przez to, teraz musisz rozszerzyć wiedzę, Co to oznacza, to bardzo 
proste. Macie, ci z was, którzy pracują w tym wymiarze, poszerz swoją wiedzę w bardzo 
prosty sposób. Pozwól mi wrócić, tak jak powiedziałem do podstaw wiedzy. Podstawowa 



wiedzy jest prosta. Spójrz na to co wiesz i poszerz wiedzę w tym procesie, robię tak dużo 
błahych rzeczy, których nie widzisz w tle, muszę otworzyć i zamknąć, żeby dostać to co chcę. 
Powtórzmy sobie wiedzę i wtedy przekażemy wiedzę na drugą stronę. Niech ja wezmę dobre 
pióro, niebieski jest ok, ale może weźmiemy czarny, wtedy wielu z was zrozumie. Jeśli to 
pamiętasz to była miedź, to nauczanie już znamy, ale teraz rozszerzmy to, jeśli ja umieszczę 
to jako strukturę molekularną miedzi, i widzimy to gdy patrzymy wskroś tej sztabki miedzi, to 
są cząsteczki, które go tworzą i jeśli je ponumeruje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dajmy 10, a potem 11 12 
13 14 i tak dalej, to jest molekularne struktura, każdy atomu jest przypięty do kolejnego, 
przez grawitacyjno-magnetyczne siły pola planety, którą nazywamy Ziemią. Teraz 
przechodzimy przez proces tego, co my nazywamy, 'kaustycznym', co dostajemy? Dostajemy 
te warstwy, które są na tym, wychodzą tak. To jest pierwsza, to jest druga, pozwól mi wybrać 
kolor, żebyś mógł to zobaczyć, to 3 to 4 5 6 7 to jest 11 12 13 14 15 16. Więc co otrzymujemy 
to dosłownie to, te warstwy, teraz stały się spozycjonowane grawitacyjno-magnetycznym 
polem, aby umożliwić 'lukę przestrzenną', by była między nimi. Jest to tym czy warstwa nano 
jest, to jest powiększenie tego, więc teraz masz te warstwy. Gdy zobaczysz ciemny materiał, 
jak czarna miedź, stworzyłeś, zgodnie z naszymi badaniami, od 30 do 50 tysięcy warstw tego, 
nie zapomnij, że każda z nich jest jedną warstwą, więc masz kanapkę z 30 tysięcy, jedna na 
drugiej. Powodem, dla którego widzisz to jako czarne, jest to, że każde promieniowanie z 
dowolnego miejsca na świe... we wszechświecie wchodzi do nich. Warstwy są tak 
zapakowane i otwarte, że gdy to przechodzi przez 30 000 warstw, ale gdy dociera tutaj, 
zostaje uwięzione tutaj. Następne gdy wchodzi zostaje uwięzione tutaj, następne które 
przychodzi zostaje uwięzione tutaj i poruszamy się poprzez warstwy, więc jeśli rozszerzysz 
wiedzę od tego punktu, to bardzo proste, poszerzeniem wiedzy jest to. My stworzyliśmy 
pułapkę energii. W świecie nauki w elektronice nazywamy to kondensatorami, 
kondensatorami. Więc jeśli rozumiesz to, ten wymiar ma pole siłowe. To są systemy 
dynamiczne, więc one tworzą swoje własne, w odniesieniu do tego. Jeśli to zrozumiałeś, 
możesz przenieść to do wiedzy o większym wymiarze, wtedy widzisz, co masz. Cokolwiek 
umieścisz w tym pudełku, pozostanie takie, jakie jest. To jest koperta możesz włożyć w nią 
pieniądze, możesz umieścić w niej list, możesz umieścić brzytwę, możesz włożyć do niej 
pocałunek. Koperta nie widzi. Teraz, jeśli dopasujesz pole grawitacyjno- magnetyczne swojej 
koperty, do systemu, który twój brat trzyma, możesz to przetransferować. Obecnie skanujemy 
nasze obrazy, w niedalekiej przyszłości będziemy skanować naszą siłę pola magnetycznego. I 
to jest to, mogę ci wysłać wszystko, nawet siebie ponieważ to przyjmuje pozycję i ją traci 
zależnie od tego, co tam włożysz jak mówiliśmy na wykładzie o technologii kosmosu tydzień 
temu lub dwa To są nowe rozwiązania , które wy, jako poszukiwacze wiedzy musicie 
rozumieć i rozwijać ale nie patentujcie tego, bo wzorzec został już przedstawiony do 
publikacji Więc należy zrozumieć przejście z makro do mikro i następnie z mikro rozbudowy 
systemu do makro I to jest piękno tej technologii To jest piękno tego, co jest w tym zawarte 
To jest element struktury nowej technologii plazmy Ponieważ dopasowałeś mój system pól 
magnetyczno grawitacyjnych Czy pamiętasz? Transport w czasie zerowym Czuję, że to, co 
was nauczyłem o neutronie i plazmie neutronu że niektórzy z was pójdą w tym kierunku 
wkrótce ponieważ nudzi cię codzienne robienie gansów znudziło cię robienie systemów 
dynamicznych i niczego więcej więc muszę ci dać nową zabawkę, żebyś miał się czym bawić 
i nową metodę zrozumienia żebyś mógł rozwijać wiedzę i potem życie stanie się ciekawsze 
Czerń nabierze kolorów bo teraz będzie coś innego do zrobienia Jeśli możesz wysłać 
wiadomość do swojego przyjaciela po przez sms lub jakiś komunikator teraz możesz wysłać 
siebie do przyjaciela: "Jestem tam, czy mogę wpaść?" i będę zapakowany, jak to mówią po 
angielsku, dostarczony w paczce Więc są różne sposoby Teraz rozumiemy, że wracamy do 
pierwszych wykładów wyjaśniających nano technologię ale teraz robimy to na skalę 
transportu i komunikacji Tego typu systemy będą podstawą dla wielu z was w nadchodzącym 



czasie i staną się technologią użytku codziennego i nikt nie będzie wiedział skąd pochodzą ale 
w tym momencie zadaniem twoim i naukowców z KF jest rozwój tego i zrozumienie tego 
Inna metoda wykonania tego w bardziej zaawansowany sposób będziesz potrzebował jednego 
z tych jeśli zrozumiałeś całość zagadnienia dotyczącą dynamicznego rdzenia pola 
magnetycznego I obojętnie co będzie to rozpocznie się tu Dostrajasz magnetyzm i grawitację 
do magnetyzmu i grawitacji domu swojej matki i przenosisz się tam bezpośrednio i to już nie 
są bajki aktualnie są to możliwości dla wielu z tych, którzy zrozumieli całość procesu 
technologii plazmy To, co próbuję robić, to próbuję wyprowadzić was ze świata robienia 
gansów i robienia rzeczy małych Mamy przyjaciela w Kanadzie on przyszedł do KF, wielu z 
was go zna on szybko się uczył, ale nie wiedział co robi Jest wiele sposobów na robienie 
nowych gadżetów, jeśli rozumiesz proces Chodzi o to, jeśli rozumiesz, to wiesz że 
zrozumienie tego może zabrać człowiekowi tysiące lat ale ja tłumaczę tak, żeby człowiek to 
zrozumiał Jak wam pokazywałem, to jest przestrzeń, która nas ochrania i jeśli pamiętasz, 
kilka sekund temu, wstawiłem tu człowieka Teraz, ponieważ zrozumiałeś kreację ludzkiej 
duszy to potrzebuję ludzką duszę i już nie człowieka I w tym systemie transportu mogę 
przenosić wiele dusz W ten sposób wiele istot podróżuje we wszechświecie Z czasem 
człowiek osiągnie zrozumienie tego Uczyłem dwie lub trzy grupy KF jak tworzyć własną 
duszę i oni ciągle są tym zajęci To są ci, którzy są zaangażowani w rozwój technologii 
kosmosu oni już się tego nauczyli oni będą dowódcami statków kosmicznych Ci ludzie 
zrozumieją następny krok rozwoju nauki i technologii Jak mówiłem, kiedy uczę to uczę 
wszystkich na raz przekazuję wiedzę, nie musimy patentować, ani utajniać ale ludzie muszą 
zrozumieć i stopniowo się do tego przystosowywać Trzeba zrozumieć, że gdy robisz gansy 
neutronu który neutron tworzy grawitację a który neutron wytwarza pole magnetyczne jak się 
każdy z nich pozycjonuje lub czy to, co masz może zmieniać się jedno w drugie Nie 
zapominaj, że to, co już umiesz musisz praktykować żeby zrozumieć To, co jest magnetyczne 
na biegunie północnym staje się grawitacyjne na biegunie południowym i odwrotnie To jest 
kolejny krok w zrozumieniu działania wszechświata systemów transportu systemów 
komunikacji I następnie zrozumiesz, że potrzebujesz tylko jednego rodzaju paliwa do celów 
podróży we wszechświecie i to paliwo zgodnie z jego charakterystyką, ponieważ zawarte jest 
w każdej energii ma zdolność samodzielnego energetyzowania się Nigdy nie zabraknie ci 
energii neuronów jeśli potrafisz się nią posługiwać Neutron jest osobliwością plazmy Nawet 
elektron jest neutronem ponieważ z czasem rozszczepiająca się energia zmusza do podziałów 
Gdy rozmawiamy o wymiarze plazmy i neutronu chodzi o osobliwość plazmy Jak się to 
tworzy? To może nawet być CuO, może nawet być ZnO lub może być CH ponieważ każda 
osobliwość posiada własną charakterystykę Musisz odnaleźć osobliwość jej siły w jakiś 
sposób Więc ci, z was, którzy współpracują z KF od jakiegoś czasu teraz mają nową zabawkę 
macie nową metodę rozumienia technologii nową metodę umożliwiająca poszerzenie wiedzy 
Dającą możliwość praktykowania wiedzy i w tym samym czasie lepszego zrozumienia 
wiedzy Rozumiemy naszą pozycję Wiemy jak pracujemy Rozumiemy jak sprawy się 
rozwijają Czy są jakieś pytania? Mr Keshe, mam pytanie dotyczące grupy medycznej i 
plazmy neutronu Czy mogę? Tak Ja zrobiłem hemoglobinę używając dodatkowej 
zardzewiałej żelaznej płytki w procesie produkcji gansu Czy możesz powtórzyć, proszę 
zrobiłem hemoglobinę używając dodatkowej zardzewiałej żelaznej płytki w procesie 
produkcji gansu CH3 Czy możesz nam to narysować udostępniając ekran? Tak, oczywiście 
Więc to jest pojemnik tu użyłem to narysuję innym kolorem galwanizowana płytka żelazna po 
drugiej stronie nanocoatowana miedź będzie lepiej jak..... to, co zrobiłem, to... tu połączyłem 
obie płytki stosując LED zastosowałem sól, zasolenie 0.9 % co jest takie samo jak płyn 
owodniowy który jest w błonach płodowych matki w łonie matki, tak i to co zmieniłem teraz, 
to zastosowałem w środku zardzewiałą żelazną płytkę jak tylko pojawił się aminokwas na 
wierzchniej warstwie tu Więc ta płytka żelazna tworzy interakcję z aminokwasami co 



przynależy do fizyczności i to daje nam to, co nazywamy krwią i po kilku godzinach było 
widać jak krew kapie w dół na dno i tu na dnie mieliśmy już gansy CO2 pochodzące z 
interakcji z nanocoatowaną miedzią powstałe z pól cynku i galwanizowanych płytek żelaza i 
jak teraz już wiemy dzięki temu mamy możliwość łączyć.... dzięki temu CH3 uzyskuje siłę 
żelaza i to właśnie zrozumiałem, że że izotopy, CH3 izotopy żelaza mogą teraz łączyć się z 
cynkiem i myślę, że to jest bardzo ważne że to połączenie może powstawać po przez ten 
proces Więc mamy możliwość łączyć fizyczność czyli aminokwasy z emocjami, czym mniej 
więcej jest nasza krew Mam pytanie Kiedy przejdziemy do kolejnej fazy? I chcielibyśmy 
zastosować tu wolną plazmę neutronu teraz narysuję, tutaj na żółto Następnie uzyskamy 
możliwość łączenia tej wolnej plazmy z aminokwasami co jest fizycznością z emocjami, czyli 
krwią i to co tu mamy, czyli pokryte warstwą nano miedziana płytka i tu również stworzymy 
połączenie z tym Ale teraz muszę mówić teoretycznie, bo teraz zaczyna się moje pytanie Do 
czego mamy dostęp teraz, czy są to neutrony które powstały w procesie produkcji H3 i H2? A 
odnośnie hemoglobiny, aktualnie jest mniej więcej oddzielona i nie wiem jak stworzyć 
połączenie pól neutronu z polami aminokwasów, z polami CH3, cynku i miedzi One są już 
połączone Problemem w świecie pól magnetycznych jest... połączenie zostało już stworzone 
żeby wziąć to, co potrzebujemy Nie musisz widzieć, że tam są ale jeśli poczekasz chwilę to 
zobaczysz, że kolor może się zmienić Możesz zauważyć, że dzieje się coś innego możesz 
zobaczyć nową istotę na powierzchni aminokwasów Proces już trwa OK, czy nie ma potrzeby 
dodawania nawet kropli wody neutronów do słonej wody w tym procesie produkcji? Tak, ale 
powinieneś skoncentrować się na zrozumieniu tego procesu Problem jaki mamy polega na 
tym, że widzimy świat fizyczny naszymi oczyma czujemy przez skórę, smakujemy ustami, 
wąchamy nosem żeby wierzyć że tak jest Czy odbieramy zapach dźwięku dochodzącego do 
nas czy go dotykamy, trzymamy, czy go smakujemy, wąchamy? Jeśli wytworzyłeś pole 
neutronu i stworzył warunki aby tam być i wytworzone warunki potwierdzają, że masz rację 
Najważniejsze to nie spiesz się i zobacz jak ta czerwień i pomarańcz się zmienia i czy coś się 
pojawia Jest wiele rzeczy, których jeszcze nie poznałeś, a które być może wytłumaczę Chcę 
coś dodać i myślę, że... nie mogę dodać adnotacji na tym programie Rick, pomóż Czy możesz 
przewinąć do góry strony, gdzie jest.... nie mam tego, zwykle wychodzi... zobacz po przez 
opcje na górze strony widok opcji 50% oryginalnej wielkości 150 mówi, żądanie pełnego 
ekranu zdalnego sterowania Tak, mam w zasadzie ten sam problem Czy to jest nowa 
aktualizacja na zoomie, która pojawiła się dzisiaj? Jest to możliwe i również zoom chat ma 
różne zmiany OK, wyślę pytanie do Klausa Abym mógł zmienić? Tak widzę ją To nowa 
edycja więc może Kliknij by zacząć zarządzać zdalnie wciąż tego nie mam Rysowanie nie 
będzie działać ze zdalnym sterowaniem Teraz Pan Keshe kontroluje ciebie Czy możesz 
ruszyć ręką? ręce do góry? nogi w dół Tak mogę lecz mam wyłączoną kamerę. Czy 
ktokolwiek z naszych panelistów widzi opcję rysowania na ekranie? Tak. Tak widzę Z 
jakiegoś powodu ja tego również nie widzę. Ja mam Windows ty jesteś na Macu. Tak my 
jesteśmy na Macach Może nowy update nie do końca dotyczył Maca O mój boże. Rick czy 
jeśli wyślę ci to zdjęcie z pulpitu czy to pomoże? Pewnie myślę, że to może zadziałać Ok. 
Niech tylko zatrzymam dzielenie ekranu. Teraz narobiłeś Rick Jest na twoim Telegramie Rick 
Teraz zapomniałem czego miałem was nauczyć No to jest problem. Tak stare dni nadchodzą 
niebawem nie będę wiedział gdzie jest mój dom Będę nosił tą karteczkę z adresem domowym 
czy możecie mnie tam zaprowadzić? Ok. Teraz ma to Flint. O mój boże gdzie my idziemy Ok 
tego pan chciał prawda? Zobaczmy czy pozwoli Teraz pokazuje się opcja rysowania więc. 
Tak na dole mam to teraz. Ok. Teraz zapomniałem czego miałem was nauczyć. Tak gdzie 
byliśmy Klaus pomocy. Powiedział pan, że nie rozumie wiele rzeczy i chciałby pan dodać do 
wiedzy I moje pytanie brzmiało... O tak już wiem To właściwie jest ważne Myślałem dziś 
rano jak się obudziłem czy ich nauczyć czy nie? czy to jest czas by ich nauczyć? Omawiałem 
to z synem dziś koło 2 w nocy spędziłem z nim półtorej godziny i Jest doktorem w 



szczególnej dziedzinie i i używa tej technologii nie rozumie więc starałem się mu 
wytłumaczyć i pomyślałem jeśli będę w stanie mu to wytłumaczyć to możecie to zrozumieć. 
Wtedy będę mógł pójść dalej do kolejnego kroku w wiedzy i powiedziałem nigdy nie 
uczyłem tego na wykładach ale to znów jest w patentach możecie to zobaczyć może teraz 
możemy dodać do wiedzy i wtedy zrozumiecie Jest wiele rzeczy nawet w świecie kreacji w 
świecie życia. Zrozumiecie, może inne rzeczy jak tłumaczyłem synowi dziś rano wytłumaczę 
wam a potem dodam do tego w inny sposób To Mówisz o interakcji tych rzeczy Mówisz o 
interakcji wodoru, azotu To są dynamiczne rzeczy to nie są tylko plamki, nawet ta krew która 
ścieka jest w dynamicznej formie. Musisz zadać sobie dwa pytania Pierwsze. skąd bierze się 
kolor? Dlaczego widzę to jako czerwone Kolejne dlaczego widzę CO2 jako białe? Przychodzi 
kolejny punkt CO dzieje się gdy CO2 i hemoglobina są tam plus neutron Tam jest interakcja 
pól Czego do tej pory nie braliśmy pod uwagę to jedna rzecz Mówiliśmy o polach to są 
dynamiczne istoty ale poprzez bycie dynamicznymi tworzą swoje własne spektrum światła 
spektrum światła każdego z nich to będzie to czego człowiek będzie używać by 
zidentyfikować materiał mamy jasne światło słońca jasne białe i jeśli mamy słońce o 
zmierzchu lub o świcie mamy rożne kolory a to to samo słońce i ta sama ziemia musimy 
zacząć się uczyć dotknąłem tego bardzo delikatnie w zeszłym tygodniu ale To spektrum 
światła które tworzą te istoty i na tak wiele sposobów możemy tego użyć jako odcisk palca 
dla struktury molekularnej GANSów Możemy tego użyć do sterylizacji Więc teraz jeśli masz 
działające podwójne reaktory umieszczasz GANS tego i tego i czekasz by zebrać materiał 
Jakie pole emisji światła tutaj kreujesz? To jest nowy dodatek do wiedzy którego musimy się 
nauczyć. Teraz nazywamy to aurą to jest pole grawitacyjno magnetyczne człowieka to jest 
pole grawitacyjno magnetyczne planety interakcja daje nam aurę teraz musimy zacząć szukać 
tego światła W nadchodzącym czasie ci z was którzy pracują w technologii kosmicznej będą 
polegać na tych kolorach Manifestacja dla oka człowieka i zobaczycie że gdy dojdzie do 
kolorów plazmatycznych w stanie materii widzimy spektrum, ja też widzę pomarańczowy 2 
Ty widzisz pomarańczowy 4 ale dla mnie to pomarańczowy 2 w warunku plazmatycznym 
mój pomarańczowy 2 jest twoim pomarańczowym 2 to nie jest twój pomarańczowy 4. Jak 
wiecie w stanie materii widzimy różne kolory jak na coś patrzymy ja widzę ciemny niebieski 
ty widzisz delikatnie inaczej jeśli dam ci tablicę kolorów i zapytam jaki kolor widzisz w 
niebieskim Nigdy nie zaznaczysz tego co ja, bardzo rzadko. bo spektrum tego co widzisz 
skonwertowane do stanu materii jest inne niż wtedy gdy widzisz kolor plazmy. Lecz gdy 
pracujesz na kolorze plazmy mój nr 2 jest twoim nr2 Tam nie ma błędu. Jest taki obraz 
ostatnia wieczerza i ma ponad 35 tys o ile pamiętam włókien wełny, jedwabiu który był 
utkany i pokolorowany obraz o wymiarach 70x40 cm zrobiony w Iranie wart miliony dolarów 
Miałem go w rękach jakiś czas temu i pomyślałem czy linia każdy włos na brodzie Chrystusa 
błogosławione jego imię czy był specyficznie malowany by się wpasować? czy to genialna 
praca artysty? to zajęło tysiące ludzi i lata by to wyprodukować ten mały kawałek płótna 
Leczy gdy popatrzyłem czy to włókno jest szare? czy dla mnie i dla ciebie w stanie materii? 
Nie. Lecz w stanie plazmy pasmo światła jest zawsze takie samo moje 2 to twoje 2 moje 4 to 
twoje 4, moje czerwone 8 to twoje czerwone 8 Więc to na czym powinniśmy się skupić to 
wprowadzenie bardziej precyzyjnych wymiarów w plazmie czy światła które do tej pory 
ignorowaliśmy bo światło posiada efekt kątowy co będzie uwolnione na warstwach plazmy? 
poprzez zmianę światła jego kondycjonowanie możemy dokować jego emisję grawitacyjno 
magnetyczną To jest część nauczania którą ci którzy pracują na poziomie kosmicznym 
stopniowo zaczną rozumieć. Więc gdy patrzysz na te rzeczy i możesz stworzyć warunek 
szukaj światła i jeśli widzisz światło tam jest połączenie wtedy widzisz że jest karmione nie 
ma potrzeby na zgadywanie emisja światła przez plazmę jest kamieniem węgielnym kreacji w 
wymiarze transferu i na wiele sposobów wskaźnikiem pól. Chciałbym, żebyśmy wszyscy 
zobaczyli wiadomość Armen jest w meksyku w centrum nauczania jest z nami wielu 



meksykan słuchających wykładów jest teraz późno w Meksyku Witamy was na wykładach i 
dziękujemy że tam jesteście Jak powiedzieliśmy Meksyk stanie się jednym z center nauczania 
Fundacji i dzisiaj Armen jest z nimi dzięki Armen za to co zrobiłeś i doceniam twoją pracę I 
tak jak widzieliśmy z Dr Gatua dzielącym się wiedzą widzimy, że meksyk dołączył do nas i 
są na żywo na wykładach i jak mówimy Dziękujemy, że jesteście tutaj i szerzycie wiedzę w 
meksyku. Uczcie się jej byście mogli jej uczyć by zmienić wasze środowisko i wasze życie 
Na tak wiele sposobów Przepraszam Panie Keshe Miguel na czacie umieścił link do wideo 
które chcieliśmy pokazać. Ok skończymy z tym i przejdziemy do tego Tak Miguel. Tak bo 
jednym z Mohzanów który dołączył do KF Mexico jest z Armenem i jest częścią struktury KF 
w Meksyku i pomaga wykładać i i pomaga się rozwijać meksykańskiej KF To czego 
powinniśmy szukać to te światła i ich zastosowanie. Bo gdy zaczniecie używać dynamicznych 
systemów by tworzyć złoto musicie tego szukać bo pewne światło niesie siłę złota Najpierw 
widzicie światło a potem je konwertujecie To jest ważne, robię dużo tego i sporo nad tym 
siedziałem gdy mieliśmy laboratorium w Belgii Kiedyś pracowałem na tej zasadzie musiałem 
zaciemnić laboratorium i widziałem pracę plazmy interakcję pól plazm To naturalny proces 
nie którzy z was będą utalentowani by to widzieć a niektórzy z was widzicie ja widzę aurę 
wokół niektórych ludzi powinniście widzieć w niewielkim stopniu i powinniśmy rozwinąć 
technologie gdzie będzie można wykrywać światła i wtedy będziecie widzieli całą tą krew i 
neutrony które oddziałujące i stają się pewną rzeczą bo widzicie interakcję. Światło plazmy 
jest jednym ze sposobów gdzie we wszechświecie znajdujemy wzorce przejścia To bardzo 
podobne to tunele to tunele pól długie na miliony kilometrów miliardy kilometrów i niektóre 
z nich mają miliony kilometrów średnicy To coś jak tunele w ziemi w kosmosie będziemy na 
tym polegać to są autostrady i drogi kosmosu bo są silne utworzyły się i utrzymują się są 
bezpieczne nie ma możliwości interakcji z czymkolwiek innym Są rzekami przejścia i 
widzimy je tylko przez światła nie ma w nich nic namacalnego tak długo jak zostajemy w 
zakresie koloru wiemy, że jesteśmy bezpieczni możemy podróżować i każdy kolor kończy się 
w tym lub innym miejscu gdzie stopniowo człowiek to zmapuje Gdy człowiek dołączy do 
Uniwersalnej społeczności Te mapy będą dane za darmo zostaniecie nauczeni i wtedy 
zrozumiecie To są bardzo zaawansowane etapy nauczania ale jak powiedziałem, uczymy tego 
że gdy za tysiące lat człowiek będzie mógł zrozumieć gdy do tego dojdzie możecie użyć tej 
samej zasady jeśli możemy wytworzyć tunel światła pomiędzy dwoma zestawami cokolwiek 
tam wyprodukujecie to jest koperta ma tą samą siłę energii Plazma to zupełnie inna gra ale 
musicie zrozumieć interakcję pomiędzy dwoma Musicie być w stanie naśladować proces nie 
tylko plazmy lecz interakcję pól bo niektóre z tych świateł wskazują w pewien sposób czy 
system jest magnetycznie sprawny czy bierze od drugiego czy daje. i jeśli chcecie to zmienić 
to w jaki sposób Ktoś ma włączony mikrofon Żeby dokonać transferu energii musicie mieć te 
światła Musicie zrozumieć transfer pól tych świateł musicie zrozumieć w jaki sposób te 
światła w stopniowym rozwoju technologii mogą być zastosowane do różnych celów. Panie 
Keshe czy to oznacza jeśli światła plazmy w tym procesie CH3 CO2 żelaza aminokwasu jeśli 
są połączone to widzimy światło naszej duszy? Twoja dusza ma bardziej skomplikowane 
materie w sobie niż tylko to lecz twoja dusza jest w stanie dynamicznym jest też stan 
statyczny proces i postęp transferu duszy człowieka do stanu plazmy był już wyłożony w 
ostatnich dwóch tygodniach zespołom naukowców KF Są zdolni, rozumieją i z czasem 
podzielimy się wiedzą Są zespoły które są uczone one przechodzą przez ten proces muszą go 
sami zrozumieć Transfer duszy człowieka do wymiaru pól plazmowych to fundament 
podróży w daleki kosmos. Gdzie pozwala się większej ilości dusz by się przyłączyć i stać się 
częścią nie niesiesz fizyczności człowieka niesiesz duszę człowieka w kosmosie. czas staje się 
bez znaczenia, przestrzeń staje się bez znaczenia Gdy człowiek dorośnie do tego wymiaru 
wtedy będziemy mogli podróżować przez przestrzenie wszechświatów nie wszechświata. To 
jest jeden z powodów dlaczego zacząłem tego nauczać. i jest kilka zespołów pracujących nad 



tym które zrozumiały co było wyjaśnione To nie jest tak mechaniczne to bardziej zrozumienie 
transferu energii w wolnym wymiarze gdzie kreujesz... Jeśli rozumiesz wolna plazma staje się 
statkiem a nie Dusza. To system w którym umieszczasz duszę i to może prowadzić kreacji 
istoty w punkcie przybycia. Gdy dusza jest szczęśliwa, gdy nie ma zagrożenia dla jej istnienia 
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Następne napisy od h 51min 24sek. Widzimy różne kolory oka To 
właśnie wyjaśniałem kilka minut temu że interakcja pól kreuje światło i w bardzo dużym 
stopniu kolor ludzkich oczu. W przyszłości ludzie zrozumieją jest to reprezentacją ludzkiej 
Duszy ponieważ są tak blisko Duszy. I są bardzo aktywne z powodu siły swoich pól jak tu 
widać. Widzimy ludzi o niebieskich oczach, widzimy ludzi o oczach czarnych Widujemy 
ludzi mających różne kolory oczu to bardzo dużo częściowo czy jest to interakcja pól mózgu? 
która jest odzwierciedleniem ludzkiej duszy? Widzimy charakterystyki różnych kolorów 
Wyjaśniałem to w zeszłym tygodniu, odnośnie ludzi o różnym kolorze oczu Widzisz, zmiana 
koloru oczu, jak zostało tu wyjaśnione jak widać dotyczy ludzi, bardzo pięknych ludzi Jest 
bardzo dziwne, że ludzie z pięknymi Duszami których nazywasz schizofrenikami czasem 
przez zmianę koloru oczu trudno jest powiedzieć kto mówi ponieważ różne Dusze 
współdziałają i określona Dusza tworzy dane warunki które zostają ustalone i obserwując, 
możesz zobaczyć, która aktualnie jest ja to obserwuję od lat Więc gdy mówimy, że oko jest 
punktem kanału drogi do Duszy człowieka, to jest to prawda. Jeśli kiedykolwiek spotkałeś 
ludzi których Dusza posiada zupełnie inną charakterystykę i wymiar w strukturze ludzkiej 
fizykalności to zobaczysz różne kolory oczu one zmieniają się bardzo szybko. Gdy jeden 
rozmawia z drugim to mogą zmieniać nieco odcienie z brązu przechodzić przez zielonkawy 
brąz potem zmienia się w zieleń i czasem zmieniają się na niebieski. I jest wiele przykładów 
że, niektórzy ludzie coś mówią, dyskutują wcześniej i niekiedy ich język wyraża śmierć i 
oczy wtedy zmieniają się na niebieski i powodem tego jest odbicie ludzkiej Duszy I w wielu 
przypadkach możesz zobaczyć kogoś o jednym kolorze oczu dzisiaj, a o innym jutro i wiesz, 
że one przenoszą Duszę Ustabilizowanie się jednej Duszy daje jeden kolor i nagle, jeśli 
rozumiesz, co powiedziałem określona częstotliwość siły światła zawsze ci mówi co wchodzi 
w skład tej interakcji. Określony kolor oczu, który jest odbiciem Duszy i to oznacza, że ta 
Dusza oparta jest na takim fundamencie. Nie wszystkie czarne oczy są dokładnie czarne są 
odcienie pokazujące fundament tego na czym są oparte agresja, pokój, różnorodność 
mentalności ale ty chcesz zrozumieć człowieka ale odbicie w oczach ludzkiej Duszy nadaje 
oczom kolor oczu. Ty możesz w mniejszym lub większym stopniu, jeśli zwiększy się twoje 
zrozumienie możesz dostrzec czego można się po nich spodziewać ponieważ ten kolor oczu 
absorbuje określone pola wszechświata które odbijają się z powrotem w ten sposób i jest to 
część struktury manifestacji. Mówiłem o tym grupie lekarzy lata temu w Manchester i oni 
patrzyli na mnie i powiedzieli: nigdy tego nie zauważyliśmy. Ja mówię: to bądźcie uważni. 
Kształt oczu zmienia się. Jak widzisz John ma różny kształt i widzisz, że Mark w tym samym 
ciele ma trochę inny kształt ponieważ on absorbuje inne światło nawet jeśli odbierają ten sam 
bazowy kolor ale widzisz niewielkie różnice gdy rozmawiasz z Johnem i Markiem Wielu 
ludzi, którzy cierpią na tą niesprawiedliwość, którą nazywamy schizofrenią ukrywa się w 
ciemnych pomieszczeniach, bo nie mogą znieść zmiany kolorów. Mają problem ponieważ 
czasem Mark pełni obowiązki przy świetle bo jego Dusza jest silniejsza od Johna i nie może 
zostać zaabsorbowana Zobaczysz, że wiele osób ze schizofrenią, jak to nazywamy stają się 
samotni w dzisiejszych czasach, zamykani na klucz w pomieszczeniach. Częściowo wynika to 
z braku akceptacji społeczeństwa które nie chce oglądać tych, którzy nie są normalnie 
widywani ale częściowo powodem jest światło. Widzisz zmianę kolorów widzisz emocje 
kolorów i rozumiesz, że jesteś w obecności innej osoby głos się zmienia, kształt się zmienia, 
emocja się zmienia Jest następny film Mr Keshe, ale zanim pokażę kolejny film mówiącym o 
świetle i prędkości chcę, żebyś wiedział, że ta biała linia lub okrąg, który jest tu zrobiony jest 



przez (......) i nie powoduje odbicia nie odbija promieni zrobiony jest z pól Inna dziwna rzecz 
jest w tej sekcji wygląda bardzo transparentnie, bardzo, bardzo transparentnie jeśli widziałeś 
sferę jak wschodzi i zachodzi zobaczysz, może później Widziałem ich wiele, nie wiem o 
której dokładnie mówisz OK Rick, czy możesz puścić kolejny link, który ci przesłałem? to 
jest o reaktorach dynamicznych ze światłem OK, gdzie to jest? Na czacie Bo miałem inaczej 
ładowane reaktory z innymi rodzajami gansów i rezultatem jaki otrzymałem były różne formy 
światła bo ja ponownie umieściłem cd w (...) żeby zobaczyć refleksy fotonów bo ja byłem 
studentem Maxa Planca Max Planc w swoich badaniach opracował prawo, które mówi, że 
możemy uwolnić elektrony z materii i możemy wytworzyć purpurowe światło więc w 
reaktorach możemy obserwować, że że możemy osiągać różne formy i różne kształty różne 
kolory zależnie od tego co tam wprowadzimy w sensie różnych rodzajów gansów Prześlij mi 
to jeszcze raz dobrze, prześlę ci to jeszcze raz Co jest interesujące.... tu jest link, z którego 
wysłałem czy na zoom-czacie, tu? (......) Czy mogę coś powiedzieć? Tak Muszę to zatrzymać 
do innego wymiaru Kiedy uruchamialiśmy irańskie reaktory atomowe do testów jak wiecie, 
jeszcze zanim pojechaliśmy do Iranu pracowaliśmy nad rozwojem irańskiego programu 
kosmicznego mieliśmy pomieszczenie spróbuję tak zrobić, żeby było widać..... mieliśmy 
pomieszczenie i w tym pomieszczeniu kontrolowaliśmy, jak widać mieliśmy reaktory, jak 
wiele razy mówiłem mieliśmy dużo materiałów nuklearnych, jak to określaliśmy z 
detektorów dymu to już wiecie, i mieliśmy wewnętrzny reaktor narysuję to w ten sposób i 
ciekawe było to, że zwykle utrzymywaliśmy tam minus trzynaście co jest trochę więcej niż w 
kosmosie, w kosmosie jest 11, 12 gdy wygenerowaliśmy plazmę to można było zobaczyć 
różne światła w plazmie w otoczeniu każdego reaktora i oznaczało to, gdy na to patrzyłem, bo 
miałem iluminator skierowany na to i to mi wskazywało które pola magnetyczne są 
zrównoważone i to co widziałem to było w plazmie, nie w fazach interakcji nuklearnych 
Tworzyły się w plazmie można to zobaczyć na niebie jako różne rodzaje światła plazmy są 
dynamiczne, nie przywierają do ściany, gdzie są różne materiały nuklearne są dynamiczne i 
płyną i można to zobaczyć bardzo wyraźnie Jedna jest pomarańczowa, gdy przepływa, inna 
żółta, gdy płynie i one są wolnymi plazmami wiele rzeczy funkcjonuje według określonych 
schematów i wiele rzeczy zostało zapisanych i ich uczymy, bo można je fizycznie 
obserwować i teraz robimy różne, jak to określamy, nauczania albo testy wymyślasz różne 
rzeczy, bo nie masz pewności, że je widzisz Więc gdy Agila mówił o tych punktach i tym 
świetle one pojawiły się w wyniku interakcji pól plazmy Widzieliśmy je od lat szczególnie, 
gdy patrzysz człowiekowi w oczy dostrzegasz różne kolory Jeśli masz plazmę w doskonałych 
warunkach większość reaktorów ma jednorodny kolor wszystkie plazmy rozbłyskują jedna 
obok drugiej i wiesz, że właśnie osiągasz wzrost lub ruch bo mają kolor I jedna rzecz, którą 
chciałbym się z wami podzielić Gdy robiłem reaktor statyczny Zespół tłumaczy Kfssi polska. 
Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 2h 47min. Jak to 
możliwe, że moje wszystkie patenty są za darmo czemu moje wszystkie nauki są darmowe, 
nikomu nie każę płacić i jak zwykle nie mogę nauczyć wszystkiego i zrobić wszystkiego 
Pokaż mi kogoś na przestrzeni historii ludzkości, kto robił podobne rzeczy Dzień dobry Mr 
Keshe, czy mogę zadać pytanie? Tak W poprzednich wykładach, jak się cofniemy, mówiłeś 
analizując model łona, że w łonie pojawia się głód i pierwszy, wstępny podział, powiedzmy 
na osiem z nich i dusza rozpoczyna... karmienie zaczyna się po przez duszę ponieważ 
otrzymuje energię od kobiety, od matki, która karmi a następnie dostaje z przewodu 
pępowinowego, gdzie rozpoczyna się ten proces i chodzi o to, że jeśli zapomnisz jak się 
żywić Czy możemy zrobić przegląd wyobraź sobie że zostałam stworzona, jajeczko i sperma 
łączą się nie mogę sobie wyobrazić kreacji ciebie, ty już żyjesz, jesteś tu Chodzi mi o 
hipotezę, o teorię jak dwie oddzielne sytuacje: jedna jeszcze nie stworzona i te podziały (....) 
nie ma (...) połączenia z matką i zostaję stworzona i dusza pojawia się a ten drugi sposób to 
gdy jest pępowina i jest jeszcze trzecia sytuacja że moi dziadkowie modlą się za mnie przez 



20 lat Więc jaka będzie różnica odnośnie duszy, w tych trzech sytuacjach: Pierwsza: nie mam 
pępowiny i pojawiam się tak, po prostu Sposób drugi to ten, który jest aktualnie i trzeci, to 
taki, że moi dziadkowie modlą się za mnie przez 20 lat W pismach Bahai, niech imię jego 
będzie błogosławione, on mówi: "módl się za swoje dzieci przez 20 lat zanim się urodzą" i 
wielu wyznawców Bahai pobiera się w wieku 20, 22 więc przez ile lat modlą się za dzieci w 
łonie matki? Więc twoi dziadkowie modlili się przez 22 lata szukając przeznaczenia dla 
dziecka, które przyjdzie ponieważ miejscem przeznaczenia nie są ich adresy Inna sprawa, 
jeśli chodzi o to, czy z pępowiną, czy bez niej to można zaobserwować u kur, widzimy to u 
innych zwierząt, które znoszą jaja ponieważ w strukturze łona matki co określamy u ludzi i 
wszelkich zwierząt, które mają ten proces jesteśmy podłączeni do szybkiego transferu 
wzrostu U zwierząt, które togo nie mają wszelki wzrost został zapakowany do pojemnika, 
jakim jest jajko, u ptaków We wszechświecie istnieje wiele istot, które tego nie mają, zostali 
stworzeni z Duszy Człowiek może cieszyć się możliwością oglądania tych rzeczy Ale kiedy 
masz pępowinę łączącą z matką to dlatego, że utworzyłeś źródło zasilania umożliwiające 
szybki wzrost zamieniające energię w postać gansu o warunkach fizycznej materii możemy to 
zobaczyć u niektórych zwierząt, nie u wszystkich u tych, które mają i wytworzyły określony 
rodzaj inteligencji To jest zapas, pępowina jest połączeniem z olbrzymim rezerwowym 
pojemnikiem Nie chodzi mi o temat, o którym mówisz, bo to, co poruszasz, to jak możemy 
już więcej nie jeść jak możemy karmić się z naszej duszy Tak, weźmy to inaczej, jeśli 
popatrzmy na to z szerszej skali nie możesz się karmić, zmieniłeś pępowinę w centrum i 
epicentrum stało się wszechświatem który zmieniasz w niewidzialną linię zasilającą tam jest 
więcej rzeczy materialnych, które można konwertować do warunków materii plazmy, które 
powstały jako gans ale w każdym procesie rozwoju i wzrostu nawet jeśli urodziłeś się bez 
pępowiny musi być energia, którą gromadzisz, żeby stała się tobą Więc skąd ona się bierze? 
Pochodzi z puli wszechświata Więc jeśli nie masz centrum to musisz podłączyć do pól do 
uniwersalnej puli i nie jesteś tu sam nie istnieje, nie możesz wzrastać, nie ma od czego zacząć 
więc możesz zmienić wymiary wziąć z wszechświata to, co pasuje Wiele kultur wszechświata 
to robi One już przeszły przez wymiar fizyczny i to nie jest magia, to realia istnienia 
Ustawiamy to i gdy narzędzia są gotowe do kreacji wymiaru wtedy dodajesz paliwo Jest 
miejsce we wszechświecie gdzie dusze są pozostawiane i oferowane są inne dusze i widzisz 
światło kiedy one to robią i zaczyna się życie I to nawet nie jest matka, to nie jest kreacja 
życia to stan akceptacji to jak dwa połączone światła wiele razy w różnych miejscach Widzisz 
jak kreuje się światło z duszy wszechświata a nie z duszy ciał istniejących istot Więc nie 
potrzebujesz różnorodnych połączeń Inny temat, który poruszałeś to bliźniacze Dusze 
bliźniacze dusze to takie, które się znały przez milion lat i wielu z nas bierze Duszę 
fizyczności za duszę bliźniaczą Jak to możliwe żeby Dusze bliźniacze znały się przez milion 
lat jeśli tu jesteś tylko raz powiedzmy, że masz 60 lat to gdzie była twoja bliźniacza dusza 
przez milion lat? Jest z tobą. Gdzie jest bliźniacza dusza Słońca przez miliard lat? Jest tu, jest 
połączona, więc nie musi być obok ciebie Czy więc moja bliźniacza dusza jest w połączeniu 
ze mną przez milion lat? Nie wiem, czy masz milion lat? nie, ale... rozumiem.... Rodzaj 
ludzki, Pozwól, że wytłumaczę ci to prosto Ludzka rasa stworzona jest z nowego pola, zbioru 
pól a gdy tworzy się nowa dusza to nie ma duszy, która powstała miliardy lat temu ty jesteś 
kontynuacją elementów duszy rodziców, którzy kontrybuowali w twoją egzystencję którzy, z 
kolei przyszli po przez dusze ich przodków a gdy życie pojawiło się na tej planecie, by się 
rozpocząć to zbiór pól wszechświata był pierwszym życiem nie przyszedł z niczyją duszą 
warunki powstały, bo sytuacja pozwoliła na ich powstanie Ktokolwiek mówi, że jest moją 
bliźniaczą duszą pochodzi od... mówi w imieniu... Chrystus był jednym z nich Przyjdzie czas, 
że to wyjaśnię Mr Keshe skąd mogę wiedzieć, że mogę... że mogę połączyć się z moją 
bliźniaczą duszą albo z duszą fizyczności? Nie masz innego wyjścia, już jesteś połączona Nie, 
chodzi mi o to.... chodzi mi o.... w sensie komunikacji Czy mogę cię o coś zapytać? Ty masz 



połączenie internetowe Azar Nie słyszy się dużo o rozwoju KF w Iranie, ty jesteś z nimi w 
bliskim kontakcie Czy możesz opowiedzieć nam co się dzieje w Iranie przy wsparciu KF Czy 
chodzi co o to co dzieje się aktualnie? Tak, jak wygląda sytuacja, jakie są reakcje ludzi? Z 
informacji jakie ostatnio miałam, to kobieta, której mąż zmarł, to ona właśnie tłumaczy, 
myślę, że ona ona została studentem i tłumaczy większość filmów na youtube, właśnie 
zaczęła i ona chce przetłumaczyć książki ale chyba książki już są w tłumaczeniu Ale dobrą 
rzeczą jest to, że ona stworzyła tam grupę i ona z nimi pracuje, nie wiem ile to już dni Ja chcę 
tam pojechać i zobaczyć się z tymi ludźmi Inny człowiek chce przyjechać i nakręcić film 
dokumentalny o Fundacji Keshe i w zasadzie o tobie i myślę, że to dobry pomysł, bo irańscy 
filmowcy są bardzo utalentowani i ja bym to zrobiła bo oni czują, że dzięki czemuś takiemu 
ludzie odbiorą tą ideę i gdy film zostanie nakręcony to zostanie pokazany szerokiej 
publiczności ukaże się w kinach Myślę, że to wszystko, co wiem w tym momencie My mamy 
nagranie przygotowane przez włoską telewizję na ten temat jest to około 8 do 10 godzin 
informacji Jeśli chcą to zrobić po angielsku to możemy im to wysłać Myślę, że tam są dwie 
kopie tego we Włoszech zrobione przez włoski kanał telewizyjny Chcesz żeby to wyglądało 
dobrze mogą dodać napisy, tak Myślę, że to byłoby świetnie ale myślę, że nie powinniśmy 
mówić temu człowiekowi żeby tego nie robił bo oni chcą użyć własnych.... bo oni chcą 
korzystać z książek, przeczytać książki i dowiedzieć się wszystkiego o tobie i stworzyć 
dokument i jeśli użyją własną istotną treść własny kierunek myślenia to może tak się stać, że 
Irańczycy odczują lepsze połączenie bardziej niż w innych językach, więc myślę, że możemy 
zrobić oba i myślę, że oba wyjdą świetnie OK, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś 
wiadomości Zdarzyło się coś dziwnego: byliśmy na spotkaniu kilka tygodni temu, 2, 3, 
tygodnie temu i spotkaliśmy kobietę, która chciała zrobić dokument albo film o Fundacji 
Keshe Powiedziałem, że stopniowo sprawy toczą się swoim torem i ludzie dostrzegają piękno 
nauki Bardzo dziękuję, Azajan i życzę wszystkiego dobrego w twojej pracy w Iranie, 
szczególnie z dr Paris, członkiem Rady Ziemi który jest mocno związany z sytuacją KF w 
Iranie Dziękuję Mr Keshe, to ja powinnam dziękować tobie, a nie ty mnie Dziękuję bardzo. 
Czy są jeszcze jakieś informacje? Czy kończymy na dzisiaj? Myślę, że niektóre informacje 
dzisiaj były bardzo głębokie Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Koniec tłumaczenia 241th. 
 


