
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy 
od 17min 38sec (RC) Panie Keshe, czy jesteś gotowy, aby rozpocząć dzisiejsze warsztaty? 
(MK) Tak dzień dobry, dobry dzień dla ciebie, gdziekolwiek, kiedykolwiek słuchasz tych 
Warsztatów Poszukiwaczy Wiedzy, jak powiedział jeden z Poszukiwaczy Wiedzy, "używam 
Ciebie, aby iść spać, kiedy słucham warsztatów i nie wiem, ile się nauczyłem i ile słucham ale 
wiem, że większość czasu idę spać z tobą" i powiedziałem, że mam nadzieję, że będzie to 
miły sen. Sen o nauce jest tym, co człowiek miał i na tak wiele sposobów, idziemy i marzymy 
o Pokoju, marzymy by móc podróżować w głębiach kosmosu, nie tylko my, ale nasi 
przodkowie, nasi ojcowie, zrobili każdy krok, aby zrozumieć, jak podróżować w głąb 
Wszechświata. Wielu z nich jest pasterzami lub są n naukowcami, patrzą na głębię kosmosu i 
ich analogia zrozumienia wyjaśniła im to na ich sposób. Ale na tak wiele sposobów jesteśmy 
już wystarczająco dojrzali, aby nie tylko móc wytłumaczyć sobie, że możemy przekazać 
wiedzę i pozwolić innym spojrzeć, zadecydować, rozwinąć i w tym procesie stają się coraz 
bardziej kompetentni w ufaniu własnej wiedzy, własnym myślom. Widząc, że mogą coś z 
tego zrobić i mogą to pokazać i mogą powielić niektóre z jej działań. Myślę, że jedna z 
najważniejszych rzeczy dla człowieka, która zmieni bieg ludzkości, przyjdzie kiedy człowiek 
sam siebie transmutować. Kiedy człowiek zyskuje tą wiedzę, tak, że zyskuje zaufanie, że 
może nie tylko poruszać rzeczy, ale może poruszać się sam, bez tego, co nazywam systemy, 
jakie mamy, systemy mechaniczne, systemy elektryczne, transport, czy cokolwiek innego. 
Jeśli spojrzycie na to, transportujemy dźwięki na cały wszechświat, tworzymy zapisy mamy 
satelity, wysyłamy muzykę w przestrzeń. Ale jeśli pomyślisz o tym, wszystkie są zrobione z 
pól magnetycznych. Wszystko, co musimy zrobić, to trochę dorosnąć trochę w wiedzy aby 
móc nosić jej więcej, lub opracować systemy, które pozwolą na taki transport, nie tylko na 
poziomie dźwięku pól magnetycznych dla ucha człowieka, ale w sile Duszy Człowieka, tak, 
że mogą przenieść człowieka. W zeszłym tygodniu zacząłem coś, co stanie się kluczowym 
punktem w podróżach, tworzeniu, rozwoju i komunikacji człowieka w głębi kosmosu. W 
pewnym sensie musieliśmy pokazać ci jak zrobić statek i wszystko inne, i teraz możemy 
pokazać, jak ten statek może się komunikować, jak możesz podróżować. Otworzyłem nową 
linię myśli, tak jak powiedziałem, wiedza o Wszechświecie jest absolutnie nieograniczona. 
Każdy człowiek który twierdzi, że wszystko wie, dochodzi do zrozumienia, że nie wie nic, z 
wyjątkiem Kreatora i tymi co są posłańcami Kreatora. Na tak wiele sposobów, niesiemy 
wiedzę przez naszą Duszę, a nie przez głos fizyczności, i nauczamy zgodnie z tym, kim 
jesteśmy, co wiemy. Jesteśmy nauczycielami, w szkole uczymy dzieci, jesteśmy 
nauczycielami dla naszych dzieci, uczymy ich tego, co wiemy, i jeśli jesteś nauczycielem dla 
narodu, z tobą wiedzą więcej, uczysz więcej, co my nauczamy. Na tak wiele sposobów, 
planeta, galaktyka lub Wszechświat jest na tym samym poziomie zrozumienia. To jest punkt 
dojrzałości? To jest punkt zrozumienia czy uczeń jest gotowy do przyjęcia wszystkiego, lub 
czy nauczyciel rozumie słabość, i gdzie jest luka w wiedzy ucznia, co przeszkadza w 
uzupełnieniu jego wiedzy. Na tak wiele sposobów mogę uczyć cię nie tylko 245 programów 
poszukiwaczy wiedzy, mogę cię nauczyć 2415 programów poszukiwaczy wiedzy, i wciąż 
będzie więcej wiedzy do nauczenia. Nie ma tygodnia, abyśmy nie umieszczali nowej wiedzy 
na stole, co tydzień w innym kształcie i formie, ale przynosząc ją z różnych jej aspektów, tak 
że mozaika wiedzy o Wszechświecie wypełnia się. Jeden dzień ze zdrowia, kolejnego o 
Energi, jeden dzień, o tym co nazywamy materiałami, jeden dzień o Duszy Człowieka, a 
kolejnego dnia kolejne i kolejne. Wiedza, którą noszę jest, wiedzą o wszechświecie, ale 
można ją udostępnić tylko wtedy, gdy uczeń jest gotowy na zrozumienie. Uczymy według 
twojego zrozumienia i nie uczymy wszystkich, nauczamy wiele osób, aby w przyszłości stały 
się wszystkimi. I w tym procesie uczymy rzeczy których nawet wszyscy i niewielu nie mogą 
zrozumieć, ale w czasie, kiedy to nastąpi, zobaczą klucz do następnego kroku. W zeszłym 
tygodniu otworzyłem nową puszkę Pandory dla ciebie, i wielu ludzi było, na tak wiele 



sposobów, podekscytowanych, ale nie mogą nic z tym zrobić, ponieważ nie mogą się 
połączyć, nie mogą tego powiązać, nie mogą zobaczyć, jak przejść do następnego kroku z 
tym. Więc to, czego potrzebują, to więcej wyjaśnień, potrzebują więcej dynamicznego 
zrozumienia całej teorii, a następnie budowy jej, a następnie funkcji jej, a następnie, jak z niej 
korzystać. Wracam głębiej do miejsca, na którym skończyłem mniej więcej w zeszłym 
tygodniu, tak, że poszerzamy wiedzę. Jeśli pamiętasz, zawsze rozmawialiśmy o rdzeniach, a 
następnie mówiliśmy o dynamicznym rdzeniu, który obracamy w systemie i tworzy spektrum 
GANSów, gdzie reszta materiału staje się tym, co nazywamy separacją wody. Do teraz 
pracowaliśmy nad tym i patrzyliśmy na to. W zeszłym tygodniu otworzyliśmy nowy rozdział, 
który daje więcej wiedzy i to, co robimy, wyciągamy na zewnątrz tą część. Kiedy wyciągamy 
tę część, teraz nie mamy kuli, mamy kształt ` którym możemy pracować. W jaki sposób 
kształtujemy go, jak manipulujemy rozmiarem, jaką nadajemy jej objętość i to da nam różne 
możliwości. Jeśli weźmiemy rysunek techniczny, nazywają to widokiem z góry. Jeśli 
spojrzysz na widok z góry tego systemu tutaj, co widzimy? Co widzimy tutaj, wiesz na górze? 
W rzeczywistości to, co tu mamy, jest bardzo proste, to pudełko tutaj, ma ten kształt, ale 
kiedy się nad tym zastanowimy ma inne warstwy, gdy umieścimy GANS jednej rzeczy lub 
drugiej i te GANSy, warstwa po warstwie, tworzą swoją własną warstwę tutaj. I wtedy co się 
z tym dzieje? Gdzie idzie ta warstwowość, na tak wiele sposobów? Jeśli spojrzymy na to. 
Teraz, to coś ma puste centrum, ponieważ tam właśnie była woda można przejrzeć przez to. I 
kiedy otwieramy to, na rysunku technicznym, jeśli rozumiecie, gdzie większość z was 
jesteście z tego bardzo dobrzy. Widzisz różne linie tego, masz różne wymiary. To twoje 
czerwone kółko, purpurowe, różowe, zrobiłeś niebieskie, potem masz zielone. Więc gdy na to 
patrzymy, mamy pierścienie wewnątrz pierścieni. Jak wiemy przez dynamiczny przepływ 
poprzez właściwości GANSów, gdy są dynamiczne, najcięższe zajmują inną pozycję niż 
najlżejsze, i wtedy umiejscowienie wirówki i próżni jest takie samo. Wyciskamy najlżejsze w 
jednym kierunku, a najcięższe w drugim, więc kiedy na to patrzymy, w rzeczywistości, mamy 
trzy magnetyczne,pierścienie ten tutaj , i tutaj, i tutaj, one są sferyczne, więc widzimy inną 
stronę tutaj i to, co widzimy, jest bardzo okrojone. Więc co.... jeśli spojrzymy, na tak wiele 
sposobów, i oddzielimy warstwy, widzimy coś bardzo interesującego. To jest jedna warstwa, 
to jest twoja kolejna warstwa, a to jest twoja trzecia warstwa. Jeśli spojrzysz na to, jeśli 
otworzysz to na płasko, dostajesz skórę człowieka, jak to. Jeśli jest okrągła, masz jelito, masz 
ciało człowieka, w rzeczywistości nic się nie zmienia. Potrzebujemy trzech dynamicznych, co 
nazywamy GANSów, aby być w stanie stworzyć życie. Ponieważ kiedy masz system 
dynamiczny, jeden idzie w jednym kierunku, drugi podąża w innym kierunku, i trzeci idzie w 
innym kierunku i tak jest ponieważ jest to pole magnetyczno grawitacyjne każde pole musi 
znaleźć balans i pozycję, a ponieważ ścisnąłeś ich pozycję względem siebie, nie mogą się 
ruszyć, więc dyktują swój ruch, i z nich tworzymy strukturę lub z interakcji między tymi 
polami, względem siebie, ocierając się o siebie, tworzymy energię. Więc energia sama w 
sobie, emocje i dynamika i wzajemna interakcja pól, tworzą namacalność ruch i życie. Więc 
kiedy przychodzimy do transportu i transmutacji, system musi być taki sam. Musi istnieć 
strukturę, w której możesz stworzyć, zawrzeć życie. Gdzie, jak powiedzieliśmy w zeszłym 
tygodniu, możesz stworzyć kopertę. Jeśli zmienię ten prostokątny blok na linie, czego 
potrzebuję? Muszę stworzyć kopertę, w której mogę nosić co mi się podoba. Jak mam nosić tę 
kopertę i jak noszę jej wewnętrzną strukturę, aby pozostała żywą? Aby nie dawała, ani nie 
brała za dużo, abym nie stworzył własnego zgonu. W dawnych czasach człowiek zawsze 
marzył, aby móc pozostać przy życiu przez wieki lub podróżować w głębi Wszechświata ale 
pozostać w tym samym wieku, teraz człowiek ma tę wiedzę, teraz dzięki tej technologii 
otrzymujesz tę wiedzę. Możesz podróżować w głębi Wszechświata, pozostając w pojemniku 
własnego stworzenia gdzie transfer energii jest stały. Nie ma znaczenia, ile czasu zajmuje 
dotarcie do punktu docelowego, przybywasz w tym samym wieku co odleciałeś. Na tak wiele 



sposobów, co doprowadza nas do pewnego punktu jest to, że jeśli uda nam się zignorować 
fizyczność człowieka i po prostu stworzyć pole siły Duszy Człowieka, czy udało by się 
człowiekowi, przeżyć w rozpiętości Wszechświata, ponadczasowo i nieograniczenie i dzięki 
tej nowej wiedzy, dzięki tej nowej technologii, którą przedstawiliśmy w ciągu ostatnich kilku 
dni, to jest to co było snem człowieka. Czy mogę odwrócić mój wiek? Czy mogę stać się 
młodszym? Czy mogę wyzdrowieć z choroby? Czy można dziecko z upośledzeniem, warunki 
urodzin, w czasie jego narodzin, czy mogą zostać odwrócone? Czy mogę przetransportować 
nie tylko mnie, ale także psa i walizkę, a jednocześnie samochód, którym uwielbiam jeździć. 
Multiplikacja, kombinacja i do różnych celów w jednym pakiecie. To nie jest użyteczne, jeśli 
przetransportuję cię stąd do innego miejsca i nie masz z sobą ubrań ze sobą ani jedzenia, które 
chcesz wziąć, ponieważ jesteś wygodny. Powinniśmy być w stanie rozwijać wiedzę i nieść jej 
całość, jeśli spojrzymy na spektrum wiedzy, i zrozumienia, że wszystko składa się z interakcji 
pól. Jak mam utworzyć ten warunek? Wielu z was może podjąć się, jak powiedzieliśmy w 
ubiegłym tygodniu, umieszczania GANSów jeden na drugim. Jak wyjaśniłem, niektórzy z 
was mogą pójść w nowym kierunku, umieszczania GANSów zgodnie z ich siłą i gęstością, i 
niektórzy z was mogą pójść o krok dalej, jak powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu. Nie 
potrzebujesz połączenia z silnikiem, aby się obracać. Ty decydujesz o ilości pola Plazmy, 
którą wprowadzasz, co tworzy różną szybkość i różne interakcje. Ale musisz nauczyć się jak 
tworzyć kopertę. System na dole, system powyżej, interakcja pola na krawędziach tworzą 
pojemnik, i interakcja pola wewnątrz, zgodnie z jego składem, i natężeniem przepływu 
dyktuje, to że przenosi walizkę, przenosi człowieka, i przenosi twojego psa. Zrozumienie 
tworzenia Plazmy GANSów, teraz przechodzi do następnego kroku. Z tobą, kiedy wrzucasz 
GANS do niego, stworzyłeś lewitację życia. Ponieważ ??? i GANSy, które posiadasz, mają 
przy sobie bardzo niedobry ogon i kilka drobiazgów z nim. Jesteś ograniczony do struktury tej 
planety. Musisz stworzyć warunek, system, tak że stajesz się tym, skąd pochodzi oryginalna 
nazwa GANSu. Słowo to GAZY. Słowo to gazy, ponieważ Wszechświat składa się z gazów 
GANSów. gdzie sam w sobie nie ma materiału, ale poprzez gazowy stan Wszechświata w sile 
pola magnetycznego, pozwala na transport pól. Więc co to oznacza dla ciebie? Pamiętasz, 
zrobiłeś pomarańczę, i przeniosłeś esencję pomarańczy do wody. Teraz musisz pójść krok 
wyżej, teraz umieść GANSy, których potrzebujesz, i umieść swój system, wewnątrz nich, aby 
zatankować co potrzebujesz. Kiedy wyciągniesz swój system na zewnątrz, system ma 
wszystkie właściwości, ale nie materiał, pola, ale nie stan materii tego, co nazywam, 
GANSami. A co ci to da, jeśli możesz to załadować w ten sposób, dostaniesz czerwony, i 
dostajesz swój niebieski, i wszystko inne, co chcesz mieć. Więc tak naprawdę, kiedy patrzysz 
na dysk o którym mówimy, nie musisz go wypełniać niczym, ale przeniesienie energii z 
jednostek GANSów do jednostki gazowej, którym jest Plazma obudowy, i z tym jeśli udało ci 
się stworzyć dynamiczny ruch pól Plazmy, dowiesz się, że stworzyłeś replikację 
Wszechświata. Nie pracujesz z motorkami, ale pracujesz w pewnym sensie z polami, o 
których ty zdecydujesz, czym będą. To działa tak samo. Jeśli uda ci się dobrać kolejny 
czerwony w stosunku dwa do jednego, względem tego, więc możesz stworzyć stosunek dwa 
do jednego tutaj. Co oznacza, teraz dzięki tej wiedzy możesz stworzyć kombinację, i możesz 
umieścić elektrody lub prąd, w sile każdej Plazmy, tak, że gdy dostosowujesz tą plazmę gdy 
ją ładujesz, pokaże ruch, kierunek i kreację. Teraz dochodzimy do punktu nie materialnego 
stanu, ponieważ teraz pracujemy z prawdziwymi GANSami, którymi są gazy, którymi są gazy 
Wszechświata. W pewien sposób, gdy patrzysz na swoje butelki, lub co nazywacie 
pojemnikami, tym, co widzicie, to jest to, co pokazałem w Holandii, ale nazwałem to pustym 
pudełkiem Wszechświata. Teraz po raz pierwszy rozumiesz, co nosi to pudełko. To pudełko 
niesie wiedzę o tym Wszechświecie, energię Wszechświata. I to co zobaczyliście jako 
elektrody, które pokazaliśmy, to jest gdzie kontrolujesz. Wszyscy patrzyli na to, co można z 
tego mieć, ale spójrzmy na to, co możemy do niego włożyć, wtedy luka przestrzenna między 



nimi, pozwala na stworzenie i warunek życia w dowolnym kształcie, o którym ty 
zdecydujesz. Wszyscy patrzyliście na to pudełko, jeśli byliście w Holandii i nie wiem, czy 
webmasterzy mogą to wykopać, otworzyłem pudełko i powiedziałem, że to puste pudełko 
Wszechświata. Widzisz 29 elektrod lub 27 elektrod. Pokazaliśmy przepływu prądu przez nie, 
ale możemy indukować i wprowadzać prąd do niego, tak, że co się dzieje? Teraz, pola 
przepływają... wewnątrz niego. W tej pozycji, tworzą energię człowieka, w tej pozycji tworzę 
energię żywności dla człowieka. Pokazałem tę wiedzę, tak otwarcie, publicznie od lat, że 
ludzie nie rozumieją tego, co zostało pokazane. I widziałem ostatnio, że Amerykanie, 
przypuszczalnie geniusze, przyjmują moje nauki, a następnie zamieniają je w swoje 
prezentację. Jak ktoś już powiedział, "Już zrobili duplikat Pana Keshe'go", wojskowy, młody 
chłopak twierdzi, że jest Amerykaninem, ale facet nie ma pojęcia o czym mówi. Puste 
pudełko Wszechświata nie jest puste, ale jest to pojemnik pól Wszechświata. I to w jaki 
sposób ładujesz, rozładowujesz lub zmieniasz natężenie pól w stanie plazmowym, dyktujesz 
stworzenie, co ma być stworzone. Puste pudełko Wszechświata jest pełnym pudełkiem 
stworzenia, ale musisz zrozumieć, jak możesz nim tworzyć i jak możesz je uruchomić. To 
pudełko żywności, co oznacza, że jest pojemnikiem życia i energii, i to wy szukacie chleba 
lub owocu w nim, zapomnieliście, że wszystkie są wykonane z pola magnetycznego. Ci z 
Was którzy zmierzają w tym kierunku, zrozumienia tego, stworzycie system bardzo podobny 
do tego. Wypełniasz go GANSami w stanie Plazmy, i z nimi możesz zrobić dużo różnych 
rzeczy. Jeśli spojrzysz na to kółko, możesz je po segmentować, lub możesz go użyć w całości 
i w jednym kierunku lub przeciwnym. Wielu z was czuje się z tym zagubionym, ale przyjdzie 
do ciebie za kilka minut lub kilka następnych nauk. Ponieważ w tym systemie nie 
potrzebujesz już więcej silników. Powiedziałem w zeszłym tygodniu i powtarzam aż 
zrozumiesz, rotacja pól magnetyczno-grawitacyjnych Ziemi, nie jest stworzony sam w sobie 
ze środka, jest tworzony przez pola z zewnątrz. Kiedy pola się dzielą, mają różne siły, więc to 
staje się jedna warstwą, rdzeń centrum staje się kolejną warstwą, a dolny rdzeń staje się 
kolejnym, a interakcja tych trzech ze sobą, tworzy manifestacji fizyczności planety. I z tym, w 
interakcji z nimi, tworzy ciepło i życie na planecie. To jest wewnętrzna warstwa skóry 
człowieka, środkowa skóra, i górna warstwa skóry, po prostu zmień jej nazwę. Musisz zrobić 
krok dalej i zrozumieć, że interakcja pól tworzy życie, i interakcja pól tworzy dom, i 
interakcja tych samych pól, może przynieść koniec człowieka. To człowiek musi decydować 
o tym, co, gdzie i jak używa. Pola muszą pochodzić z pola samego siebie, i przez interakcję 
ich różnych sił, prowadzi do manifestacji i interakcji własnej istoty. samej w sobie, ponieważ 
wtedy nie potrzebuje niczego innego. Tworzy wszystko co potrzebuje i pochłania wszystko, 
co ma. Taka właśnie musi być nowa generacja transformacji pola, gdzie możesz wejść na 
płytkę i poprzez zmianę siły pole pomiędzy dwiema płytami tworzysz dynamiczne warunki, 
oderwanie i rotację, a potem dostajesz to, co nazywacie interakcją pola pól, z interakcją pól 
obudowy, tworzy ciepło, a wraz z nim tworzy życie. W rzeczywistości, jeśli to rozumiesz 
przybliża ci to coś bardzo bliskiego. Dwie warstwy skóry człowieka, na górze, wewnętrzna i 
na zewnątrz, pozwalają na stworzenie i istnienie środkowej, gdzie interakcja pola środkowej, 
przez dwie warstwy, uwalnia energię a wraz z nią tworzy widoczność i namacalność istoty, 
którą jest ciało człowieka. Jeśli spojrzeć na strukturę skóry, jest taka sama jak struktura 
mięśnia sercowego, ta sama strukturę mają tkanki w jelicie i mózgu człowieka, ale w mózgu 
człowieka istnieje niewielka różnica gdzie interakcja Nano w stan GANSu i dynamizm pól 
Duszy, dostarcza wysokiej energii, która może kontrolować samą siebie i nazywamy to 
inteligencją. Gdzie gęstość jest mniejsza tworzymy życie fizyczności. Jeśli rozumiemy to, w 
programach i naukach, które przyjdą w krótkim czasie, w nadchodzących miesiącach i 
tygodniach, zobaczysz, jak produkujesz statki kosmiczne, bez żadnego materiału, ponieważ 
możesz stworzyć przepływ pola poprzez nie, a poprzez przepływ pola i interakcję pola, 
tworzymy życie i wymiar. Dla wielu z was jest bardzo trudno to zobaczyć ale jak 



powiedziałem, zachęcamy wielu z was, abyście przenieśli się do tego, co nazywam płaskimi 
systemami plazmowymi, ponieważ dzięki nim, możesz stworzyć to, czego szukasz. Wtedy 
tworzenie we wszystkich wymiarach staje się bardzo możliwe. W rzeczywistości, kiedy 
umieścisz tutaj swój system i tworzysz i wprowadzasz pola Plazmy do obu w różnych... jak 
mówiliśmy jeśli sprawisz, że to będzie silniejsze, gdy to próbuje dostać się do tego, i poprzez 
tworzenie różnej siły pól tworzysz ruch i wymiar, a następnie możesz zdecydować na 
przykład w tej części, umieszczam siłę pola wapnia, co daje kręgosłup pionowy człowieka. 
Tworzysz ten punkt zwrotu, więc w centrum kładziesz GANSU wapnia grawitacyjne 
magnetyczne pole, przestrzeń pola GANSowego, aby umożliwić produkcję większej ilości 
kości lub wapnia do ich produkcji... Struktura wymiaru fizyczności Ziemi w strukturze, która 
jest ustawiona w tej galaktyce, i w tym układzie słonecznym, wymusza tworzenie się wapnia, 
aby stał się kręgosłupem i wszystko inne buduje się na nim. Więc kiedy rozwiniesz swój 
transport, transmutację, bierzesz pod uwagę wszystko, czego potrzebuje ciało, aby w czasie i 
w trakcie transportu nie traciło energii, tak, że może się manifestować w punkcie przybycia, w 
jakiejkolwiek formie będzie. Straciłem wielu z was, ale to dobrze, to prowokuje do myślenia, 
jak mówi chińskie przysłowie: "Bieda i trudności sprawiają, że myślisz, myślenie czyni Cię 
mądrym, a mądrość bogatym." Spróbuj zrozumieć że od tego momentu, nie masz płynnych 
GANSów. Ale wiesz, że płynne GANSy tworzą i odbierają ból, więc daliśmy ci 
potwierdzenie poprzez twoje własne ciało. Teraz, największym wyzwaniem dla człowieka 
jest zaufanie wiedzy którą zdobył i że jest po to by mógł jej użyć, aby osiągnąć to, czego 
potrzebuje. Jeśli przejdziecie dalej w wiedzy o Wszechświecie, powinniście być w stanie nie 
wykonywać operacji na otwartym sercu, jeśli to rozumiesz, możesz wejść do serca, wymienić 
i zrobić co chcesz i wyjść, jeśli rozumiesz proces kreacji. Rozmiar koperty jest nieistotny, 
ponieważ możesz zmienić siłę koperty. Wtedy możesz ją zmieścić w dowolny rozmiar. Z 
drzewkiem Kiri, pokazaliśmy to a , a wielu z was patrzyło tylko na wysokość, zmieniamy 
warunki i urosło. Jeśli ludzie, którzy robią badania nad drzewem Kiri, odwrócą proces, w 
przyszłym roku drzewko się zmniejszy, (C) Panie Keshe, dzień dobry. (MK) Dzień dobry 
Pani Keshe. (C) Znalazłem to, o czym mówiłeś w Holandii, czy mogę pokazać to na ekranie? 
(MK) Co to jest? (CK) To jest ten zielony pojemnik. Potrzebuje ekranu, aby nie był 
udostępniany przez Ciebie, proszę. To jest numer jeden. Zrobiłam zrzuty ekranu z... i myślę, 
że to jest to, o którym mówisz. (MK) Tak. Czy mamy wideo z tego? (CK) Mogę przynieść, 
mogę ci to skopiować na czat, jeśli chcesz. (MK) Czy możesz wysłać to Rickowi. (CK) Tak, 
daj mi chwilkę. (MK) Oto jak nie tylko mierzymy, ale tworzymy, to jest tak zwane puste 
pudełko Wszechświata. Patrzysz na to, co jest w pudełku, ale to na co patrzymy... "Nie mogę 
zrobić tego ponownie" "aby móc na nim rysować." (CK) Myślę, że muszę przestać 
udostępniać. Tylko jedną sekundę proszę. Jeśli zdołam, dam ci czasówkę wideo, jeśli mogę. 
(MK) Kiedy będzie pudełko, wtedy ci pokażę w jaki sposób to pudełko zostało ustawione. Jak 
wiecie wielu naukowców ukrywa swoją wiedzę, w taki sposób, aby ludzie jej nie widzieli, 
ponieważ jest poza ich inteligencją, aby zrozumieć innym razem. Może otworzę to pudełko i 
zobaczysz coś niesamowitego. To właśnie zrobiłem i użyłem tego pudełka, istnieje wiele 
takich pudełek, którymi się bawiłem. W wielu aparatach Kodak pojemniki, w których 
przechowuje się film, stworzyłem w nich warunek Wszechświata. Niektórzy z was z 
pewnością to widzieli. Czym to jest, popatrz na energię, oraz w budowę i popatrz na pola. Ale 
ponieważ wiedza w tamtym czasie, i nawet teraz, nie jest zrozumiała, staje się całkiem inne. 
Kiedy otworzysz pudełko zobaczysz coś bardzo dziwnego. Kiedy zobaczysz pudełko, po jego 
otwarciu, widzicie to, co nazywamy 'spadochronami', i każdy z nich, w tym pudełku, gdy jest 
ustawione, wyglądają tak. Patrzyłeś na konwersję energii, co wykorzystałem i jaki jest cel 
tego systemu w rzeczywistości, jest uniwersalny przepływ pola. Więc jeśli za indukuję różne 
pola, na przykład w tym i tym i tym tworzę warunek trzech warstw skóry człowieka. I pola 
wychodzące przez nie, są tym, czym się bawię, nie z polami, które są w jego środku. Szukałeś 



tego co nazywam natężeniem przepływu, używam i tworzę warunek, do przepływu pól 
magnetycznych. Bardzo podobnie do tego, co próbujesz zrobić z GANSami. Kiedy rozumiesz 
wiedzę w całości, możesz grać w dowolną grę. To nie jest magią, ani tym, co nazywamy 
ukrywaniem wiedzy, ale jest to pokazaniem wiedzy w jej całości. Czy już dostałeś to Rick? że 
możesz pokazać? (RC) To nie jest jeden z naszych filmów z KF nie wiem, kogo jest ten kanał 
Youtuhe który to wrzucił, kto oryginalnie to tam wrzucił, nazywa się 'TechTheFuture', 
yyyymmm. (MK) To nasza prezentacją, Caroline. (CK) Tak? Dałam, dałam Flintowi zrzuty 
ekranu, czasu gdzie to się akurat zaczyna. (MK) W porządku, ale kto jest właścicielem wideo, 
to jest nasze, czy należy do kogoś innego? (CK) Nie wiem, czy kiedykolwiek było to 
pokazane publicznie lub czy jest wzięte z naszego wideo, właśnie je znalazłam. (MK) Tak, 
należy do Fundacji, jest częścią pracy Fundacji, mamy nagranie z tego, jest w archiwach 
Fundacji Keshe. Cała konferencja w Eindhoven została nagrana, przez fundację i jest w naszej 
pozycji. Ale co jest ważne,to to, że kiedy patrzysz na tą pokrywkę, kiedy patrzysz na pudełko, 
puste pudełko Wszechświata, to dosłownie.... te elektrody mają stworzyć różne warunki i 
różne formy życia. Ponieważ jeśli na to spojrzysz, pomiędzy tymi trzema, masz dolną 
warstwę, wierzchnią i środkową, więc tutaj tworzysz inne życie niż kiedy weźmiesz ten, 
kiedy weźmiesz ten, ten i ten. Ponieważ teraz ten staje się zewnętrzną warstwą, wewnętrzną 
warstwą a to centrum i to tworzy dynamiczny przepływ, możesz stworzyć dowolny warunek. 
W tym samym systemie, jeśli pamiętasz kulę, którą pokazaliśmy podczas tej samej 
konferencji, to znowu jest ta sama zasada. Ponieważ jeśli na to spojrzeć, jest to sferyczne, z 
około 32 elektrodami o różnych wysokościach i głębokościach, więc mogę stworzyć stan 
galaktyki tutaj i innej galaktyki tutaj. Wszyscy szukali, w pewien sposób, kiedy to wyjaśniłem 
i pokazywałem, ponieważ to był czas pokazania energii, ale kiedy go użyłem i włożyłem do 
niego prąd, widziałeś twory życia tutaj. Kiedy użyjesz go w stosunku do parteru, to jest 
piękne, co wytworzysz. Teraz wiedza jest otwarta. Możemy omówić wiele rzeczy, które 
zostały pokazane i wyjaśnić je, w rzeczywistość, co robiły. Na wiele sposobów, w przestrzeni 
(kosmicznej), życie i istnienie to zrozumienie pozycji i nic więcej. Jeśli nie rozumiecie siły 
pola i pozycji w jakiej jesteście, wzrastacie poza nią, lub jesteście straceni. Ale jak to robimy? 
Nie mamy narzędzi do pomiaru. Jakie jest narzędzie pomiaru dla nas? Wszechświat ma 
wspólny mianownik, wspólny mianownik siły życia, luki przestrzennej pola i nasza Dusza 
wstrzeliwuje się w nią, Dusza żyje w nim i nie potrzebuje nosić tego, co nazywamy różnymi 
narzędziami pomiarowymi by sprawdzić czy to co pasuje do mojej Duszy, czy też nie. Ale 
gdy się połączy to poczuje w sobie czy pasuje do siły, którą sama nosi, ponieważ Dusza 
Człowieka nie nosi pełnego spektrum wszystkiego w tej samej sile dla jednej pozycji, ma 
spektrum, i każde środowisko pozwala pokazać się jej w tym wymiarze siły. Widzimy to 
wyraźnie kiedy popatrzymy na Duszę Człowieka, a następnie mózg człowieka, pole Duszy 
podczas podróży, w sile którą rozwija i manifestuje się, na tak wiele sposobów, emocje 
szczęścia, emocje smutku, kontrola fizyczności i kontrola skrajności ciała człowieka. Tak 
naprawdę, jeśli spojrzysz, siła pola jest taka sama, ale nasze środowisko dyktuje inną rzecz. 
Venus, Saturn w jednym miejscu, Ziemia, Jowisz i inni. Nazywamy ziemskie - szczęściem. 
Nazywamy Wenus - radością, Jowiszem nazywamy, rękę i nogę, nie ma różnicy. Słońce 
zgodnie z siłą promieni i interakcji z otoczeniem dyktuje, jak się manifestuje, tak samo jest z 
Duszą Człowieka. Więc kiedy budujesz nowe systemy, jeśli rozumiesz to głębiej staje się to 
bardzo proste. I to jest, zbuduj system, który ma siłę Duszy, bardzo mały i weź go ze sobą, a 
następnie stwórz środowisko gdzie Dusza ma się zamanifestować, możesz zobaczyć w jakim 
kształcie zamanifestujesz się na tej planecie w tym środowisku. Robisz to, wielu z was ma 
problem z tym: Co zrobię z Duszą? Jak... zdobędą Duszę? Twoja Dusza w każdej chwili, 
nawet gdy teraz słuchasz, robi inne rzeczy. Ponieważ częściowo jej część jest zajęta siłą 
fizyczności. Druga jej część, jest zajęta siłą innych Dusz. Ale widzisz tylko to pudełko, które 
jest fizycznością człowieka. Więc jeśli to rozumiesz, możesz stworzyć pudełko tutaj, w 



którym znajduje się Dusza, i zobaczysz, z kim twoja Dusza rozmawia, czym jest tak zajęta. 
Dla ciebie to coś dziwnego, ale jak myślisz co dzieje się z tobą gdy śpisz? Gdzie idzie Dusza 
Człowieka? Lub czy Dusza Człowieka pozostaje w ucieleśnieniu fizyczności człowieka, ale 
teraz gdy siła fizyczności z powodu jakimkolwiek warunkiem jest sen w fizycznym 
wymiarze, rozszerza wymiar Duszy aby osiągnąć inny wymiar, ale w fizyczności 
manifestujemy się w ten sposób, ale nasza Dusza nieustannie jest we wszystkich kierunkach 
współdziałając i żyjąc własnym życiem. Teraz mamy technologię i zrozumienie, że możemy 
tworzyć systemy, które pasują do siły Duszy Człowieka. Jak to zrozumieliśmy do teraz, w 
Duszy Człowieka nie ma magii, jest to po prostu kolejny stan siły pól Wszechświata. Tylko 
dlatego, że tak się dzieje, że jest źródłem energii potwierdzającym naszą fizyczność na tej 
planecie, jest to wyjątkowe. Kiedy przestajemy mieć uprzedzenia w Lini stworzenia Kreatora, 
wtedy widzimy całą prawdę stworzenia. Ograniczenia to nasze własne uprzedzenia, by 
potwierdzić naszą własną egzystencję. I wiele osób mówi mi, że jestem ateistą, ale nie jestem, 
prawdopodobnie jestem bliżej Kreatora, niż cokolwiek innego, jeśli nie jego częścią. Wszyscy 
mamy tą sama zdolność, to po prostu jak postrzegamy i ile prawdy akceptujemy. Czas, kiedy 
jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedną rzeczą powstrzymuje nas od wzrastania do bycia 
kolejną, by być bardziej doskonałym w naszym własnym istnieniu. Musimy posuwać się w 
kierunku zrozumienia interakcji pól Wszechświata, które mogą stać się jego częścią jest 
Dusza Człowieka. Które mogą być część jej, w interakcji stają się fizycznością człowieka, 
Człowiek myślał, że Ziemia jest centrum Wszechświata, potem, kiedy to odkrył, że właściwie 
jest drobiną kurzu we Wszechświecie, zrozumiał jaki słaby jest. Ale musisz zrozumieć, że 
Dusza Człowieka jest drobiną kurzu na tej drobinie pyłu, a uważamy, że jest wszystkim i 
całością. Teraz, jeśli odstawimy nasze uprzedzenia odnośnie naszej własnej egzystencji, to 
wiedza o Wszechświecie otwiera się bardzo szybko. Wtedy możliwe jest stworzenie 
dowolnego stanu we Wszechświecie, w Duszy Człowieka, nie potrzebujemy żadnych 
reaktorów. Widzisz Duszę twojego dziecka, widzisz Duszę twojego partnera, widzisz Duszę 
dziecka, któremu dałeś życie, widzisz Duszę psa i widzisz Duszę całości istnienia. Ale nadal 
żyjesz w wymiarze fizyczności. Wstydzę się być w ciele człowieka ponieważ przynosi zbyt 
wiele ograniczeń aby zrozumieć całość stworzenia. Przynosi ograniczenie, które ogranicza 
inteligencję Kreatora. Zrozumienie... słabe zrozumieniu samego siebie.przez człowieka. 
Zbuduj te pudełka, Arizona jest bardzo daleko w tym temacie. W zrozumieniu tego, 
tworzeniu dynamicznej Duszy, poprzez strukturę obudowy, nie przy pomocy rdzeni, ale z 
poprzez to co nazywam, pierścieniami, wtedy powinieneś być w stanie kontrolować i tworzyć 
cokolwiek. Niektórzy z was mogą mieć problem jak zamierzam połączyć GANSy razem, jak 
mam to stworzyć, że mogę stworzyć pierścień z różnymi polami? Są różne opcje. Istnieje 
wiele opcji, które możesz wybrać, aby stworzyć. Kiedy tworzysz GANSy, dno twojego 
pojemnika, jest pełne wody, osusz wodę i przygotuj pastę wtedy przygotowujesz swój 
pojemnik, z różnymi pastami/ Potem pojemnik, który wykonałeś dla twojego dysku 
plazmowego umieszczasz wewnątrz. Możesz tu zrobić wiele rzeczy, nawet w tej pozycji, 
możesz naładować, lub rozładować lub dodać energię, tak że inna siła tej samej Plazmy 
istnieje w nim. Wtedy kiedy ty wyjmiesz, masz puste pudełko, ale pola, jednorodnie 
kontrolowane. Dwa z nich dają ci obudowę i wszystko inne w środku. Kiedy rysujemy to w 
kwadratowym kształcie nigdy nie zapominaj, w rzeczywistości jest to pierścień. Więc twoje 
pierścienie są ustawione w takim sposób. Tworzysz kopertę, potwierdzasz stan energii, 
tworzysz pole energii koperty i pobierasz do niej. Wiele razy będziesz miał problem z 
interfejsem, i przekonasz się, że złamałeś kilka kości, ponieważ otoczenie zewnętrzne musi 
zostać dostosowane do wewnętrznych sił pól. Ta wiedza jest taka prosta Nie potrzebujesz 
silników bo interakcja pól wytwarza ruch, o który ci chodzi i interakcja pomiędzy polami z 
obu stron daje dynamikę życia i stwarzasz swój statek kosmiczny zasiałeś nasionko statku w 
niewielkim systemie ale jego rozpad może spowodować zniszczenia Na wyższym poziomie 



zaawansowania nie będziesz potrzebować zawartości pól plazmy plazma będzie utrzymywać 
je sama W ten sposób możesz je usuwać lub gromadzić Zawsze miej na uwadze różnicę 
proporcji Pamiętaj 24 do 21 i resztę wydaje się być tym samym, ale w tym wypadku jest to 
siła pól bo jeśli dasz 24 to masz więcej pól i wyższą moc niż 1 I zawsze musisz tworzyć 
warunki dysharmonii bo interakcja pomiędzy dwoma niezrównoważonymi polami próbuje je 
równoważyć i zachować dynamizm Jeśli ustawisz górną warstwę tak samo jak warstwę dolną 
i nic się nie zmieni to musisz wykonać 1/2 do 1 a wtedy prędkość będzie 2 razy większa od 
prędkości światła co teraz da 4 i 6 razy więcej i teraz masz większą możliwość podziału Ale 
nie zapominaj, że jeśli przechodzisz od 2 do 4 to siła nie zwiększa się dwukrotnie wtedy 
następuje dwukrotne zwiększenie potęgi z 10 Jest rzędem wielkości, który ma rozszerzenie 
logarytmiczne i nie jest to 10 podniesione do potęgi Duża różnica To właśnie dlatego, jak 
mówiłem, prąd elektryczny posiada moc 4 Watów w rzędzie wielkości będziesz miał 100 i 
teraz masz to To jest siła plazmy tego kierunku Pamiętasz to, o czym niedawno mówiłem 
rozmawialiśmy na spotkaniu z KS, odnośnie gry w szachy I pewien człowiek powiedział do 
króla: daj mi ziarenko ryżu i zwiększ o 2 na 64 polach szachownicy ich nie wystarczy już 
teraz masz sto Musisz to rozumieć aby tworzyć energię plazmy wszechświata i możesz to 
zrobić przy pomocy systemu Magrav Jak powiedziałem, nauczę was dużo i skoncentruję dużo 
wiedzy w ciągu najbliższych kilku tygodni aby przynieść i wprowadzić pokój bo jak wiemy 
wojska są w okolicznych miejscowościach Witam Chińskie wojska, w ich bazach również są 
Rosjanie Tak samo jak Irańczycy siedzą i słuchają i rozwijają technologię na różny sposób już 
od lat Jeden z sekretów, który ujawniłem i wyjaśniłem jakieś 2 lata tamu był system rdzeni 
Nikt z was nie poszedł dalej 2 w następnych tygodniach warstwa wewnętrzna, warstwa 
środkowa, warstwa zewnętrzna dwie na górze i na dole w interakcji pól wytwarzają ruch 
który tu stwarza warunki dla życia, dla energii twój system Magrav, jeśli rozumiesz, jest 
ludzką skórą Czemu nie ustawić dwóch, czemu nie ustawić jednego? To powtórzenie tego 
samego zrozumienia Więc jeśli używasz system Magrav w specyficzny sposób będziesz 
zadowolony tylko w 50% Ja byłem zadowolony ze stanu plazmy Ale tego nie widzisz, 
ponieważ nie możesz wejść z nim w interakcję jest on wyższego rzędu, który posiada bardzo 
mały wymiar fizyczny elektronicznej zdolności prądowej ale ma olbrzymią siłę plazmy Więc 
jeśli podłączysz to do swojego pierścienia jeśli pamiętasz o warstwach Teraz rozumiesz jak to 
połączyć i jak kontrolować plazmę ale o rząd wielkości Powód dla którego wprowadziliśmy 
system Magrav To tak naprawdę nie chodziło o prąd elektryczny tylko o konwersję impulsów 
prądu elektrycznego w celu wygenerowania energii plazmowej Omawiałem to niedawno, parę 
dni temu i kilka ostatnich tygodni z zespołem KF Ustawiasz system Magrav w ten sposób Ale 
jeśli rozumiesz i robisz to poprawnie to wiesz co robić to ustawiasz system Magraw w ten 
sposób i wkładasz do niego ludzką duszę Gdy ustawisz swój system Magrav jeśli zrobisz to 
poprawnie wtedy uzyskasz interakcje przepływu pól pomiędzy warstwami Ale jeśli ustawisz 
w ten sposób zgodnie z ich siłą to teraz otrzymasz ich dynamiczny wzrost Jeśli wytworzysz i 
przekażesz w sprzężeniu zwrotnym wystarczającą ilość energii możesz tu usiąść i lewitować 
zawsze lewitacja i kreacja tego wytwarza puls i wymiar mocy ale musisz mieć swoje pola 
poprawnie zrobione Ale jeśli spojrzysz, to zrozumiesz dlaczego niektórzy z was nie uzyskują 
tak dużej wydajności ze swoich systemów Maagrav Niektórzy mają 30 lub 50% 
produktywności ponieważ musisz ustawić poprawnie technologię produkcji swoich cewek 
Wróć do wykładów początkowych nauk gdy zaczynaliśmy te zmagania gdy was uczyłem 
powiedziałem to jest grawitacyjne, a to magnetyczne a niektórzy chcieli powiedzieć: nie, to 
jest grawitacyjne, bo to jest środek i mówię, że mam zwyczaj jako nauczyciel, że uczniowie 
uczą się tego, co lubią więc jeśli zaczynasz pracę z Magravem w technologii kosmicznej miej 
na uwadze realia Tu masz grawitację, a tu magnetyzm i nawet jeśli jest podwójny rdzeń to 
oddziaływanie jest takie samo Połączyłeś swoje cewki odwrotnie i dlatego niektórzy z was 
jeśli błędnie je połączą i wejdzie im to w nawyk, to mogą uzyskać redukcję 50%, 40% ale 



niektórzy z was nigdy jej nie zobaczą A to, co dzieje się z systemem inteligentnym zasilają go 
z powrotem co zabiera twoją energię i masz ją zredukowaną a tak naprawdę to przekazujesz 
ją do systemu zasilania Systemy, jak mówiłem, które generują ogromne moce posiadają 
zrozumienie konwersji plazmy w stan materii i przesuwa stan materii na kolejny poziom siły 
przykładowo: jeśli pierwszy jest aluminiowym bardzo cienkim elementem drutu to następny 
jest miedzią, następny tytanem i kolejno coraz wyżej Gdy elementy konwersji pól 
plazmatycznych nie mogą się utrzymać to same się uwalniają System w Chinach, który 
wytwarzał olbrzymią ilość energii jest zbudowany tak jak struktura ludzkiej skóry Jeśli 
popatrzysz na system, który stworzył Arman jako system kosmiczny, który jest w Arizonie, to 
jest taki sam Więc teraz może rozumiesz że mamy do czynienia z trzema reaktorami mamy 
wirujące kulki i jedną tutaj I znaczenie ma to pole I jest to kopia ludzkiej skóry i jeśli możesz 
stworzyć dynamiczne pole dla całości tutaj i tutaj, wtedy rozpocznie się interakcja i proces 
harmonizowania pojawi się rotacja i otrzymasz fizyczność jeśli zechcesz Ale kiedy to robisz 
w interakcji pomiędzy całością reaktorów Stworzyliśmy to, jak mówiłem, wiele lat temu 
Wolna plazma jako dusza twojego statku kosmicznego Teraz, jak widzisz, nauki są 
konsekwentne Teraz możesz zrozumieć wiedzę i przetłumaczyć wiedzę na to, co chcesz i jak 
tego chcesz Zrób dwie ściany z gansów o różnych siłach Człowiek jest w środku interakcja 
pól daje ciepło Tu są pola i tu są pola i jest bardzo mała interakcja materiału A tu jest 
fizyczność człowieka i pola sił zwiększają się i zmniejszają i w wyniku tej interakcji 
wytwarza się ciepło w ciele człowieka Musisz nauczyć się jak interpretować i rozumieć te 
interakcje Mam nadzieję, że wprowadziłem cię na nowy poziom i mam nadzieję, że 
rozumiesz tych, którzy zrozumieli że można stwarzać warunki umożliwiające zmianę wielu 
rzeczy Leczenie raka może trwać sekundę Leczenie alzheimera może trwać sekundę Leczenie 
polami plazmy każdego wirusa... Pozwól, że wyjaśnię ci coś bardzo prostego Nasz dobry 
przyjaciel zrobił coś takiego, czego nikt nie zrozumiał to jest płaska wersja tego, co nazywają 
basenem w Nigerii Odwróć to do góry nogami, to zrozumiesz Jeśli posadzę cię w różnych 
polach sił staniesz się tunelem transferu pól Tutaj, ze względu na dynamizm, wszystko musi 
być w równowadze i zawsze ten, który jest najmniejszy przekazuje energię ponieważ istotne 
pomysły tworzą te warunki Guz rakowy Do widzenia Różnorodność zmian w mózgu i 
zrozumienie alzheimera jeśli rozumiesz do widzenia Stan serca warunkuje możliwość chorób, 
jeśli nie ma harmonii z resztą ciała Do widzenia Ale jeśli popatrzysz na to z góry pól 
dynamicznych to masz mikrosekundy i sekundy w przestrzeni do wydobycia energii, którą 
nazywasz wirusem gdy pojawia się w ciele człowieka I ten system jest jedyną możliwością na 
równowagę i powrót do życia Nie ma czasu by wracać do FDA, czy możesz akceptować 
choroby jakie wirus powoduje? Ogólnie rzecz biorąc, gdy tworzysz gansy to wytwarzasz 
określone warunki wewnątrz i na zewnątrz ale siłą pochodzi z wewnątrz lub znajduje się na 
powierzchni skóry a wnętrze przenosi ją, co wyczerpuje energię W kosmosie te systemy 
medyczne są jedynym rozwiązaniem aby wygenerować szybką energię o wysokiej mocy Nie 
ma innego wyjścia Pola muszą się transferować Jeśli chodzi o zrozumienie całości procesu 
kreacji we wszechświecie istnieje jedna zasada i wszystko inne opiera się na niej osobliwość 
pól wszechświata ale zrozumienie w jaki sposób to pojedyncze pole staje się stanem materii 
jak promieniuje siebie na zewnątrz. Wątli naukowcy określają to różnymi nazwami w 
strukturze neutronu. Wszystkie wymyślne 200 300 nazw wszystko to jest jeśli uderzę Jacka 
otrzymam inną energię jeśli uderzę w ścianę otrzymam inną energię jeśli kopnę psa wytworzę 
inną energię. Jak to teraz nazywają jeśli kopniesz psa to się nazywa coś tam coś tam, lub gdy 
coś innego dotknie lecz w rzeczywistości jeśli zrozumiesz to jedno pole i podział siebie 
samego w interakcji z samym sobą tworzy nowe tarcia, które doprowadziły do kreacji 
nowego warunku, środowisk i istot. Tym jest życie. W ten sposób dusza kreatora 
doprowadziła do kreacji wszechświata w interakcji swoich pól. W łonie matki oddziałujemy z 
polami nieczytelne polami matki samymi w sobie wtedy interakcja znajduje nas i pozwala 



nam na wzrost i matka jest pomarańczą a nasiono jak to nazywamy dusza człowieka jest 
kubkiem. pobiera z tego lecz z powodu jego siły bierze z całości środowiska. Lecz łono matki 
daje mu (opakowanie) ograniczenie Następnie musimy zobaczyć i poczuć ile bierze i co 
bierze i gdy nie ma żadnego połączenia odpuścić To jest czas gdy się rodzimy i w tym 
kierunku pola decyduje Tak samo jest jak gdy jesteśmy w inkubatorze ciała człowieka i gdy 
ono dojrzeje do punktu oddziela się od materii co nazywamy śmiercią. Lecz dusza jest wolna 
czy umieramy gdy przekraczamy środowisko życia matki na środowisko ziemi? Nie. 
wkraczamy w nowy wymiar życia Więc tak to jest i tak będzie. I w tym warunku z powodu 
tego że mieliśmy takie środowisko które nas ukształtowało, że potrzebujemy dwóch rąk 
dwóch nóg i 10 palców Lecz jeśli jest niewielkie niedociągnięcie w transferze energii rodzimy 
się z z 3 palcami i 4 nogami. nazywamy to kalectwem lecz w rzeczywistości to kreacja pola 
która doprowadziła do takiej pozycji kreacji środowiska. W nadchodzącym czasie gdy 
naukowcy nauczą się procesu kreacji będzie banalnie prostym by zreplikować lub stworzyć 
jakiekolwiek życie w każdym wymiarze fizyczności Kontrolujemy pokrętło mikrofal lecz jej 
siła jeśli ma rozmrozić czy ma gotować czy upiec. Siła pól wszechświata jest taka sama czy to 
będzie dwunożne czteroramienne i bez fizyczności lecz w wymiarze duszy. Teraz musimy to 
zrozumieć jeśli chcemy zrobić kolejny krok w technologii kosmicznej Więc jeśli umieścisz 
pole wewnątrz piekarnika w zależności od środowiskowej energii którą ustalamy/dajemy i to 
z tego bierze, materiał ukazuje się jako złoto, srebro, pluton lub wodór Więc Słowo Bahhala 
jest kompletne. Dojrzałość człowieka nastaje gdy człowiek zrozumie transmutację 
pierwiastków i dziś człowiek dojrzał Lecz poszliśmy krok dalej gdzie zrozumienie człowieka 
sięga kreacji Gdy to zrozumie transport pól wszechświata Bo to prowadzi do kreacji materii i 
jeśli możemy to kontrolować, możemy tworzyć złoto z wody. Bahalla uczył Zrozumienia 
fizyczności człowieka my uczymy wiedzy wszechświata i kreatora. Więc to dla was bardzo 
proste by stworzyć pudełko kreacji i wtedy wy decydujecie czego chcecie Możecie wziąć i 
dodać możecie mnożyć i dzielić możecie zrobić co chcecie tak długo jak rozumiecie, co 
dzielicie i co dodajecie i jaki jest tego powód. Ludzie którzy pracują na systemach 
medycznych jeśli to zrozumieją nie powinno zająć długo by stworzyć systemy by ich pacjenci 
jak dr Rodrigo mogli wejść do przestrzeni kilka sekund i wyjść z przestrzeni i nic nie będzie 
w środku Żadnego raka, żadnej ciśnienia krwi lub cukru niczego ponieważ całe ciało operuje 
na sile pól duszy która chce istnieć w perfekcyjnym życiu. nie operuje na transferze energii z 
ciała lecz pracuje w równowadze fizyczności z miarą siły duszy w samej sobie. Perfekcja. 
Jakieś pytania? Witam Panie Keshe. Tak Panie Jonh Mógłby się pan pewnie założyć że zaraz 
wejdę i zacznę zadawać pytania... Więc gdy napełniamy nasze formacje gwiazdy mamy pole 
plazmy w centralnym obszarze naszych reaktorów i jeśli gdybyśmy gdybyśmy pochwycili te 
energie tego pola plazmy i powiedziałbym utrzymali je lub ruszyli zrobili to za pomocą naszej 
duszy i życzenia z duszy i powiedzmy przenieślibyśmy je do innego środowiska Tak powiem 
Ci coś Jonh ponieważ to ci da coś bezpośredniego i to się odnosi do wykładów sprzed 
jakiegoś czasu i wtedy może zrozumiesz. Pamiętasz Mówiłem dawno temu o słuchawkach w 
jaki sposób znaleźć pozycję duszy? Możesz usłyszeć muzykę ale nie poprzez uszy ale 
wewnątrz duszy... Teraz zrobiłeś statek i masz tą pozycję tej wolnej plazmy przesuń mózg 
człowieka w tą pozycję i zobaczysz co się stanie z duszą człowieka czy wdrukowałbyś tak 
samo jak pomarańczę w wodzie swój wzorzec myśli do systemu i oddalił się i teraz możesz 
kontrolować reaktor za pomocą swoich myśli, całą strukturę? lub czy struktura transferuje 
swoje życzenie do twojej duszy abyś mógł stworzyć statek za pomocą swoich myśli Dusza 
człowieka dusza systemu to miejsce z którym powiązane są wszystkie energie systemu to 
staje się centrum to miejsce gdzie wszystko jest w równowadze Więc gdy umieścisz pozycję 
równowagi swojego reaktora lub statku w pozycji równowagi fizyczności którą jest dusza 
człowieka łączysz dwie gwiazdy razem że w tej pozycji jeśli zrobisz to precyzyjnie, dobrze 
stajesz się kapitanem. fizyczność staje się fizycznością statku a fizyczność statku staje się 



fizycznością człowieka Teraz możesz myśleć a statek podąży bo jest częścią wezwałeś go 
twoja ręka lub noga się poruszyła teraz staje się częścią ciebie ta technologia jest bardzo 
daleka od człowieka bardzo daleka lecz jak powiedziałem musimy nauczyć by człowiek w 
końcu do tego doszedł i zrozumiał lewitacja poprzez pole elektromagnetyczne jest dziełem 
sztuki lewitacja duszy poprzez interakcję gansów lub nano materiału jest bardziej 
zaawansowana lecz lewitacja poprzez pola wszechświata, kreację układu planetarnego i życia 
zawartego w nim jest wiedzą kreatora której zostaliście nauczeni Teraz możesz siebie zapytać 
co myśli dusza tej planety co jej fizyczność jej robi? Czy oświeciłem cię i zrozumiałeś John? 
nieczytelne... na głębszy koniec? Nie, wytłumaczył pan wiele, myślę, że zrozumiałem wiele 
więcej jesteś bardzo zaawansowany po tej stronie i... jak to nazywasz, inni są zaawansowani 
w innych częściach gdzieś pomiędzy musicie to złożyć w całość. zacząłem łączyć geniuszy 
KF w ostatnim czasie. przesuwać ich na inne pozycje aby stopniowo stali się elitą naukowców 
wiedzy wszechświata by zeszli się razem. pojedynczo nie niosą zbyt wiele siły lecz 
kolektywnie z tym co wiedzą sprowadzą wiedzę wszechświata człowiekowi i wtedy reszta 
przyjdzie i podąży. w ostatnich kilku miesiącach ruszyłem kilku naukowców KF na inne 
pozycje nawet w obrębie ich pozycji by nauczyć ich by byli w stanie to zrobić Bo teraz 
potrzebujemy tych nauk naukowców by byli zrozumiani aby ludzie zobaczyli fizyczność i 
zrozumieli Nie ma pożytku ze stworzenia maszyny która lewituje ale nie ma duszy. lecz jeśli 
zespół który wie jak stworzyć duszę dla tej lewitującej maszyny ona rozszerzy się w 
wymiarze fizyczności. a wtedy kolejny zespół który wie jak oddziaływać może stworzyć dla 
niej materię by była w stanie stworzyć ciało ze złota lub srebra lub wody. lecz wciąż żyje tym 
życiem i podejmuje decyzje Czy jest jaśniej John? czekam na ciebie byś nam pokazał jak 
latać. Każdego dnia próbujemy. i jesteśmy coraz bliżej, czuję że mamy coraz większe 
zrozumienie. Pamiętaj system magrav i pamiętaj bardzo prosto twój system magrav ma 
pomarańczową wodę wewnątrz. to ty patrzyłeś za polami lecz w rzeczywistości ich 
transmutacja i przemieszczanie znajduje się pomiędzy warstwami. Systemy Magrav są 
najbardziej skończonymi systemami lotów jakich kiedykolwiek uczyliśmy we wszechświecie 
ale tego nie widzicie Jakieś inne pytania? Witam Panie Keshe tutaj Klaus z Austrii Witam tu 
Klaus z Australii Austrii w zeszłym miesiącu opracowałem bardzo mały system dzięki 
któremu możemy podejść bliżej to tego procesu pokoju. i zrobiłem mały ochraniacz telefonu 
komórkowego i wprowadziłem różne gansy w formie pasty i za każdym razem gdy 
przechodzę lub jestem blisko innego systemu odczuwam i jestem w stanie mam dobre 
wrażenie/ odczucie ta rzecz łączy się z innymi systemami jest karmiona przez plazmę. i widzę 
bardzo prosty proces by wprowadzić więcej wolności gdy używamy komórki gdy używamy 
komputera, tabletu lub innych rzeczy i podam informację w krótkim opisie i może będzie 
pomocne w jakichś sprawach lecz mamy cudowne cudowną warstwę struktury pokojowej, 
którą budujemy za pomocą naszych systemów Magrav i innych systemów więc mamy nowy 
sposób by zbliżyć się i połączyć i wejść w interakcję z tym systemem gdy używamy pewnych 
urządzeń elektronicznych Dziękuję bardzo Dziękuję Będę musiał, może nie tyle musiał ale 
ogłosimy że drużyna rdzenia KF spotka się w następny piątek o 10 CET nie jutro To 
spotkanie jak zawsze gdy spotyka się drużyna przyniesie nowe zmiany Koniec tłumaczenia. 
Zespół tłumaczy KF SSI Polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


