
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
19min 40s. (MK) Tak dzień dobry, dobry dzień dla Ciebie jak zwykle gdziekolwiek i 
kiedykolwiek słuchasz tych programów poszukiwaczy wiedzy. Miło znów być z powrotem. 
W przyszłym tygodniu będziemy mieć 250 program poszukiwaczy wiedzy, bez przerwy. I 
gdybyś uczył się tylko jednego kawałka wiedzy na sesję, było by ich 250, to powinieneś być 
dokładnie między gwiazdami, gdzieś w galaktyce. Ale dochodzimy do tego punktu powoli się 
rozwijamy. Interesujące jest to, że wielu osobom się podobało i zrozumieli znacznie więcej z 
zeszłotygodniowej prezentacji chińskiego systemu kosmicznego i systemu świetlnego. Wielu 
z was rozpoczęło testowanie, widzieliśmy dużą liczbę osób pokazujących testy i widzą, i idą 
tą drogą, i to była cała esencja, że teraz widzicie energię którą możesz wyprodukować, różne 
rodzaje energii i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, który z was wkrótce dostarczy to, co 
nazywamy jednostką energii, jednostka lotnicza, jednostka systemu rolniczego. Mieliśmy w 
ostatnim tygodniu, jeśli pamiętasz, dr. Claudia była z nami, przedstawiała sprawy sekcji 
zdrowia i co jest interesujące, nie wiem, czy jest dziś z nami, aby mogła to wyjaśnić, co się 
stało na spotkaniu i prezentacji, którą zrobiła, a jeśli jej nie ma, mogę ci nieco wyjaśnić, lepiej 
usłyszeć to od niej jeśli jest z nami. Prezentacja odniosła ogromny sukces, ona była 
pierwszym mówcą programu, zaraz po ministrze, i została poproszona o spotkanie u ministra 
natychmiast następnego dnia, i jest to ogromny postęp dokonany przez Brazylię. Damy wam 
znać, jak się to rozwinie w nadchodzących tygodniach, ale rząd podjął kierunek w odniesieniu 
do pracy z Fundacją, w zastosowaniach dotyczących zdrowia i widzieliśmy to też w dwóch 
lub trzech innych krajach. Milczymy i mamy nadzieję, że oni odniosą sukces w swojej pracy, 
był to ogromny sukces dla rozwoju KF w Brazylii. I na wiele sposobów, jak mówiliśmy rządy 
otworzyły przed nami drzwi, wszystko co musimy zrobić, to być poprawnymi i dostarczyć 
poprawną ścieżkę pracy i widzimy jak Dr Claudia nieprzerwanie pracowała dzień i noc z 
zespołem lekarzy w Brazylii. Wiele osób, którzy są wokół Fundacji Keshe, starało się pomóc, 
wesprzeć i bardzo dziękuję wam wszystkim za takie wsparcie Brazylii i hiszpańskiemu 
zespołowi, i portugalskiej społeczności, że wspierają się nawzajem w ten sposób. Jak 
niektórzy z was wiedzą, KF teraz współdziała i oddziaływuje bezpośrednio z rządami, mamy 
określone nowe wytyczne, jak to nazywamy warunki zaangażowania/interakcji z rządami. 
Fundacja Keshe w nauczaniach wprowadzi nowe sposoby i zapewniamy ci, to co nazywamy 
solidnym wsparciem, że możesz wejść i wykonać swoją pracę, pytamy cię i prosimy 
zwolenników KF, aby weszli w dialog ze swoimi rządami. Zaangażuj się ze swoimi rządami, 
ponieważ w to co się angażujesz z waszymi rządami, pozwoli centrali Fundacji Keshe by 
wspierać was i rząd. Wiele rzeczy/rozwoju jest w kolejce, w rozwoju przestrzeni kosmicznej, 
rozwoju opieki zdrowotnej, w rolnictwie, i my czynimy to dostępnym dla Ciebie, abyś 
zaproponował swojemu rządowi. To część nowej struktury, w krajach europejskich, w krajach 
afrykańskich, Ameryce południowej, nawet USA. Widzimy bardzo dobrą równowagę teraz, 
gdy dane dotyczące technologii są gromadzone niezależnie, tak, że wspierają dialog z 
rządami. Jesteśmy już gotowi na to, widzimy, w tym szansę na rozwój, widzieliśmy 
przyjemność z pewnego rodzaju równowagi, jak widzimy w wyborach do administracji 
amerykańskiej w ostatnich dniach, to, co nazywamy jedna droga, została zastopowana, a to 
przynosi wiele warunków dla Pokoju. To pozwala teraz na, to co nazywamy niższa izba ma 
większość pozwala to teraz, by rozważność wróciła do rozkazów Ameryki w interakcji z 
resztą świata, i to pomaga zwolennikom KF, zrozumiecie później, dlaczego i jak 
postępujemy. To jest dla nas interesujące, w następnej fazie, nie tylko po to, aby pokazać 
rolnictwo i pokazać zastosowanie medyczne. Pokazywanie technologii kosmicznej od teraz aż 
do Bożego Narodzenia i do nowego roku, musi stać się priorytetem, większością pracy w 
którą się angażujemy. Technologia kosmiczna jest kręgosłupem, jest tym, na czym ta 
technologia została zbudowana i bazuje. Możemy dyskutować, możemy rozwijać, możemy 
rozszerzać, każdy aspekt technologii kosmicznej, ponieważ teraz, kiedy już zrobiłeś te testy 



teraz gdy widziałeś w rolnictwie, następnie zobaczysz Ti co nazywamy, zastosowaniu w 
opiece zdrowotnej. Musimy przejść do kolejnego kroku w rolnictwie. Musimy dać bieg w 
górę, co będzie teraz, gdy zrozumiemy więcej o tej technologii. Do tej pory większość z was 
kiedy zaczynacie mówić, o rozwoju rolnictwa, to byliście zajęci pokazywaniem wód, 
pokazywaniem jak mieszasz GANSy i jak te rzeczy rozwijać. Tuż zanim zaczęliśmy dzisiaj, 
tłumaczyłem jednemu z naszych Poszukiwaczy Wiedzy, co jest nowym rozwojem. Do tej 
pory co widziałeś, co zrobiłeś, to wziąłeś GANSy i umieściłeś je w tych pojemnikach i ty 
położyłeś je lub podlewałeś nimi ziemie i rosło, cokolwiek rosło. Kiedy angażujemy się na 
poziomie krajowy, kiedy się angażujemy we wspieranie kraju w rolnictwie, nie może iść na 
pole, rolnik nie jeździ codziennie na pole by je podlewać. Sieje nasiona i czeka na 
miłosierdzie Boga, czy będzie padał deszcz i to wszystko, co ma, nie ma nic innego, jeśli jest 
to dobry deszczowy sezon, w każdym roku ma żniwo inaczej, jeśli jest źle, cierpi rodzina 
cierpi. Częścią nowego rozwoju w KF jest to, po co tu przyszliśmy. Jak wiesz, bazujemy na 
technologii kosmicznej, a Ziemia ma przestrzeń, musimy podążać dwiema drogami. W 
rejonach oddalonych od siebie o kilka kilometrów macie ziemie, rolnicze ziemie, może 
dwieście-trzysta metrów kwadratowych możesz podlewać ręcznie, dwa lub trzy hektary stają 
się nieco trudniejsze, kiedy idziesz w większe rozmiary, jest to mniej, więcej niemożliwe. 
Technologia KF nie ma tam zastosowania, ponieważ musisz wziąć wiadro i podlać wszystko, 
każde pole musi być podlane. Teraz dochodzimy do prawdziwego zastosowania technologi, 
rozwoju kosmosu. Rozwój energii kosmicznej, co to oznacza? Używamy przestrzeni nad 
ziemią do uprawy, jeśli jest to deszczowy dzień, deszczowy rok, rolnik otrzymuje plony. Ale 
co oznacza taka uprawa? Deszcz przynosi wodę, która w większość jest wykorzystywana, by 
odparowała i stała się tą samą pozycją. Ale w tym procesie część azotu, i cokolwiek innego co 
wchodzi, zostaje przekształcone, najszybciej jak to możliwe, na białko, lub cokolwiek, co robi 
ta roślina. Z nową technologią kosmiczną, nazywamy to przestrzenią, co oznacza, że 
zmieniamy przestrzeń na ziemi i powyżej. W ten sposób nie potrzebujemy podlewać, w ten 
sposób nie musisz tworzyć warunku, w który musisz nawadniać, zastępujesz to zadanie, tym 
czym jest proces tworzenia. Znamy rośliny, każdy potrzebuje białka więc jednym z twoich 
głównych warunków jest stworzenie obfitości pana COHN. W tym procesie, co faktycznie 
robisz, tworzysz nowe środowisko. Są różne sposoby robienia tego, jak sam widziałeś, 
podczas test, które robiłeś, wieszasz butelki, ile butelek możesz powiesić na hektarach ziemi? 
Lub tworzysz nowe systemy satelitów, do których, po prostu dostarczasz GANSy i pozwalasz 
zmienić konwersję. Te systemy, według naszych szacowań mogą obejmować długość 10 km. 
Jest to bardzo podobne do masztów, obstawiasz ląd na wskroś, w sposób, który pozwala ci 
wnieść, na tak wiele sposobów obejmujesz wszystko, co jest roślinnością. Ale tym razem 
stwarzasz dostępność aminokwasu. To jest to czego potrzebuje roślina, absorbuje je i w 
procesie absorpcji w oddziaływaniu z tlenem i wodorem, tworzy własną wodę, własną wilgoć. 
Azot i Węgiel zwiększają siłę wzrostu i częściowo w tym procesie, aminokwasy zostają 
wchłonięte, to dlatego nie potrzebujesz dużo wody. Więc kolejnym krokiem w rolnictwie jest 
zmianą środowiska nad ziemią w czasie uprawy. Ale pięknem nowej technologi karmienia z 
nad powierzchni ziemi jest to że nie możesz nic zmienić, aby przejść z jednego nasiona w 
drugie, jeśli uprawiasz zboże, następnym razem, gdy uprawiasz kapustę, one wszystkie 
potrzebują aminokwasu i niczego więcej. To jest ten sam 'deszcz'. Ale w tym procesie, część 
tego, co jest częścią gruntu wchodzi do gry, ponieważ minerały znajdujące się w ziemi, 
decydują co może urosnąć i co rośnie najlepiej. To już nie jest problem, ponieważ ty 
decydujesz w tym środowisku, co jest w tej ziemi, po prostu dodajesz do tego, czego 
potrzebujesz i przekonujesz się, że działa idealnie. Więc stwarzasz przywiązanie do twojego 
aminokwasu, to co ziemia w tym obszarze wytwarza. Dzięki tej nowej technologii możesz 
zmienić warunek. Na tak wiele sposobów możesz uprawiać pszenicę, gdzie nigdy nie rosła 
pszenica, możesz sadzić nasiona lub korzenie, które nigdy nie były uprawiane. Nie którzy z 



was mają problem z "co zamierzamy z tym zrobić, to jest tylko wtedy gdy roślina jest ponad 
ziemią, co robimy jak jest pod ziemią". Korzenie które w większości zasilają nas, są od tego 
zależne, ziemniaki, cebula i reszta, nie stanowi problemu. Nie ma problemu. Jeśli pamiętasz, 
co przed chwilą powiedzieliśmy, idziesz nad ziemię, wszystko co musisz zrobić, to wiercisz 
dziury w różnych odległościach, nie ma znaczenia, co to jest, pola oddziaływują, twój 
ziemniak, długość terenu, pola ziemi, to co z nich wychodzi. Bardzo mała ilość reaktorów w 
kulkach stworzy ten warunek. W przeszłości nasączaliście nasiona, z obecnym sposobem nie 
musisz czekać, lub cokolwiek innego, nadal możesz używać systemu nad, ale jeśli chodzi o 
korzenie, to przekonasz się, że dziury są jednym z najbardziej efektywnych sposobów. Zależy 
od tego, gdzie umieścisz swoje pojemniki i głębokość, to daje ci zasięg działania Zostało to 
zrobione, jest zadziwiająco skuteczne. Zmienia ilość zbiorów od dwóch do pięciu razy. nie 
tylko zbierasz plony z góry, zbiory są też pod spodem. To są nowe sposoby, w których 
zmienimy warunek. To jest sposób, w jaki ci z was którzy zajmują się pracą ku zmianie 
rolnictwa, wiąże się to z rozwojem technologii kosmicznej. Jeśli pójdziesz krok dalej, to co 
widzimy, na tą chwilę, w czasie kłopotów spowodowanych trzęsieniami ziemi, naturalnymi 
katastrofami, huraganami co widzieliśmy na Karaibach, ludzie czekają na jedzenie i lekarstwa 
by przetrwać. Gra, jeśli rozumiesz proces satelity kosmicznej, bardzo łatwo można ją 
wynieść. Fundacja Keshe w nadchodzącym czasie, będzie mieć takie przygotowane na 
wypadek nagłych przypadków, jak widzimy. Poprzez pozycjonowanie reaktorów-satelit 
możemy karmić ludzi, możemy dostarczać leki zgodnie z potrzebami, docelowa medycyna, 
docelowa dostawa energii. Co próbujemy ci pokazać to nowy rozwój technologii, który 
pochodzi ze współpracy KF w Chinach z oficjalnymi kanałami. Wszystkie najnowsze modele, 
wszystkie najnowsze technologie w obszarze rozwoju rolnictwa zostaną dostarczone poprzez 
chińskie 'kanały', aby w czasie katastrofy, nie musieć czekać. Wszyscy w dolinach i na 
wzgórzach i w rzekach, oceanach, morzach, wszyscy zostaną natychmiastowo objęci. 
Ponownie, byt człowieka jest dokładnie jak drzewo jak tworzymy środowisko, w którym 
powstaje białko, które możemy wchłonąć, możemy zrobić to samo. Urazy, infekcje wszystko 
można objąć. To jest to, co przez następne 12 miesięcy KF dołoży starań, aby to zrealizować, 
właściwymi kanałami wiedzy i dystrybucją wiedzy. Teraz gdy weszliśmy w Plazmę, jako 
rozwój technologii kosmicznej. Istnieje wiele rozwiązań, które wejdą dzięki nowej 
technologii kosmicznej Fundacji Keshe. Tak jak powiedziałem. Jednym z największych 
problemów dla dużych narodów jest wyżywienie obywateli. Jeśli potrzebujesz tysiąca ton 
zboża do wykarmienia, powiedzmy, dziesięciu tysięcy osób gdy możemy umieścić na 
szerokości kraju kosmiczne warunki w środowisku, tysiącem ton będzie można wykarmić 
milion osób, ponieważ nadmiar będzie pochodzić z pozycji przestrzennej (satelity). Ponieważ 
teraz jedzenie nie staje się koniecznością, staje się przyjemnością. Możemy dostarczać leki w 
ten sam sposób. Więc w pewnym sensie odbieramy 'kontrole poprzez jedzenie' z rąk narodów. 
To część programu jednego narodu. Wkrótce ogłosimy wspólną współpracę z narodami, tego 
rodzaju technologie będą je natychmiast obejmować. To nie jest technologia która dopiero 
nadejdzie, ta technologia jest ukończona i będzie dostarczona. Widzieliście przykład tego w 
bardzo odmienny sposób, w bazie wojskowej, gdy Rosjanie 5 maja obezwładnili amerykański 
okręt, tylko przelatując nad nim. Tym razem nie lecimy nad obszarem, tym razem 
pozycjonujemy by karmić. Technologia należy do KF i my ją wykorzystujemy niezwykle 
skutecznie by zmienić kurs. Likwidacja głodu jest jednym z głównych priorytetów KF, 
ponieważ w ten sposób narody przemawiają. Zmiana kursu poprzez zastosowanie w opiece 
zdrowotnej, powoduje że kraje rozmawiają. Ustawiamy podstawę dla 'jednego narodu', ale 
poprzez współpracę z obecnymi narodami. Technologia kosmiczna, ci z was którzy są w 
bazie badawczej, rozszerzcie swoje badania by zobaczyć, że kiedy odpalasz reaktor ten nowy, 
bez silnika, ponieważ silnik był problemem, byłeś ograniczony do pola magnetycznego 
silnika. Z nowym systemem, który pokazaliśmy jako dynamiczny płyn, zasadź rośliny w 



twoim ogródku, i zobaczysz jak rosną. Rozszerz rybołówstwo, rozszerz opiekę nad 
zwierzętami. Nie musisz już polegać na karmieniu człowieka pokarmem kiedy możesz 
przekazać energię. W ten sposób będziesz karmiony w kosmosie. Bierzemy kilka kilo 
ziemniaków, na wszelki wypadek, gdy w okolicach Bożego Narodzenia Brytyjczycy 
chcieliby mieć swoją pieczeń. Ale wiedza jest obecna, że możemy stworzyć kopię ziemniaka 
dokładnie takiego jaki jest. Ale nie będziemy kontynuować z tym procesem, ponieważ 
poprzez dostarczanie energii bezpośrednio do Duszy Człowieka, do fizycznej pozycji 
integracji całkowitej masy ciała człowieka karmisz i czujesz to. Czy będziemy mieć jakieś 
usta, by cieszyć się ziemniakiem? Lub czy mamy jego emocje, gdzie jest, absorbujemy 
esencję tego co ma? W nadchodzących tygodniach rozwój technologii kosmicznej obrał nowy 
kurs, i my to robimy w trakcie gdy wy to robicie, nic się nie zmieniło. Nic w kierunku wiedzy 
się nie zmieniło, teraz idziemy krok dalej. Testuj te systemy - te nie dynamiczne, silniki 
stanowiły problem, zawsze wiedzieliśmy, ale nie byłeś gotowy do przejścia do następnego 
kroku. Teraz technologia została pokazana w zeszły czwartek. Jeśli możesz pokazać zapalone 
światło Rick, w kulce z zeszłego tygodnia. Jeśli spojrzysz na kształt tego światła, wzór, w jaki 
sposób świeci, powinno ci to dać ci dużo informacji na ten temat. W domu mamy żarówkę i 
nie widzimy w niej tego rodzaju właściwości, mamy światła fluorescencyjne, nie widzimy 
takich właściwości, mamy laser nie widzimy tego rodzaju właściwości. Ale jeśli spojrzysz na 
to światło, zrozumiesz że to zupełnie nowa gra, jest to nowe zjawisko, to nowe zrozumienie 
technologii, i... jeśli... to czego nie zauważyłeś w piłce, kula i światło w niej, wielkość, są 
podyktowane przez piłkę. Jeśli możesz przesunąć tę piłkę, światło będzie tam jak Słońce. 
Zawsze energetyzowaliśmy by zatrzymać, tym razem energetyzujemy z wnętrza dla otoczenia 
by dyktowało. Odwracając, w pewnym sensie, idąc do centrum, do Duszy, sposób w jaki 
karmimy Duszę, pozwala na to co dyktuje światło, to jest naturalne światło. W interakcji z 
ciałem człowieka lub rośliny, da wszystko, czego potrzebują rośliny, konwersja jest już 
wykonana, tu nie ma ciepła, za wyjątkiem transformacji i przejścia pól magnetycznych. Z tą 
nową technologią, ci z was, którzy zrozumieją nowy cykl i nowa wiedza jest uwalniana. Teraz 
masz wystarczająco pewności siebie, aby ją przyjąć. Zrozum, w jaki sposób tworzysz nie 
rotację cieczy, ale ciekłą rotację Plazmy, to jest ta sama rzecz. Masz wystarczającą pewność 
siebie, że siedząc pomiędzy dwiema kulkami widzisz, że pomaga na moje bóle lub raka, więc 
te pola muszą gdzieś iść, więc te pola są w tym samym reaktorze, kręcąc się gdzieś. Więc co 
musisz zrobić, zwłaszcza ośrodki badawcze, to wykorzystać te dynamiczne systemy bez 
GANSów, ciekłych GANSów i ustawić je na przeciwko siebie i zobaczyć co zbierasz tutaj, 
jeśli szukasz potwierdzenia istnienia. Woda, witaminy, minerały? Mamy długą drogę do 
przejścia. Nikt z was do teraz nie potrafił potwierdzić produkcji witamin, lub na tak wiele 
sposobów, transferu energii równej witaminie, jak mamy to tutaj. Teraz musimy budować 
pewność siebie we wszystkich z nas, poprzez tych, którzy są przed nami (z wiedzą), jak ta 
energia może być transferowana i jak można ją wchłonąć. Czy będziesz stał tu kilka dni aby 
zobaczyć o ile przytyjesz? Lub czy będziesz stał tutaj i tracił na wadze? Uzyskanie lub utrata 
wagi w tym systemie jest bardzo łatwa, ponieważ bierzesz tylko to, czego potrzebujesz, a 
ciało w tym procesie, jako że wzięło, cokolwiek co jest mu niepotrzebne, spala w samym 
sobie. Weszliśmy w nowe zrozumienie i jakie są sposobności i jakie są możliwości? 
Wykraczają poza twoją wyobraźnię. Ponieważ teraz widzieliśmy to z reaktorami, to co 
nazywamy kubkiem i pomarańczą, teraz ta pomarańcza jest dynamiczna i niesie wszystko, a 
ta woda jest ciałem człowieka, czy to jest jego emocja, czy fizyczność. Widzieliśmy to u 
naszych chińskich przyjaciół, piją wodę od siedmiu miesięcy i nie potrzebują jedzenia, to 
minęło, to jest starodawne. Nowa technologia plazmowa wyżywi cię przez setki lat w 
kosmosie. Czy zmieni ona nasz charakter, czy zmieni się nasze zachowanie? czy elewacja 
Duszy Człowieka, zmieni kolor twoich oczu? To wszystko jest możliwością. Czy 
pozbylibyśmy się dziedziczone choroby, genetyczne defekty, wszystko może być zrobione, 



ponieważ możemy uporządkować podstawy struktury człowieka, DNA i RNA, ponieważ 
mamy system balansujący, który może nakarmić oba. RNA przenosi pole 
elektromagnetyczne, co nazywamy polem elektromagnetycznym, w stanie materii, ale w 
warunku Plazmy, plazmatycznych pól, wszystkich informacji, wszystkiego, co jest 
cząsteczką, i komórki ciała człowieka, muszą produkować. Możemy poprawić je, możemy 
dodawać do niego i się zmieni. Pokazaliśmy wam w zeszłym tygodniu nowe reaktory. 
Powstrzymujemy się, może w przyszłym tygodniu może tydzień po, wydamy więcej 
informacji. Czekamy na kilka osób, kilka grup, które testują aby nadrobiły zaległości, jak 
mówią, jeśli nie chcesz być pomidorem, to musisz nadrobić (ang. powiedzenie - gra słów) i 
więc w tym procesie musimy zrozumieć, to potrzebuje czasu na strawienie. Nie ma sensu biec 
tak szybko tylko po to żebyśmy wiedzieli więcej. Wiemy o tym przez cały czas, od tysięcy 
lat. Teraz ośrodki badawcze i osoby indywidualnie pracujące, zaczynają tworzyć ten warunek. 
Potrzebujemy tego czasu, potrzebujemy tej przerwy, dla ciebie abyś ustawił, i wtedy idziemy. 
Pozwalamy na większe poszerzenie wiedzy, ale musimy być w stanie zrozumieć i zobaczyć 
wiedzę, aby zyskać, przekonanie że działa i jest dostępna. Jakieś pytania do tego momentu? 
(RC) Dziękuję Panie Keshe, słyszę że mamy... (M) Tu Mosfeq, mam pytanie. (MK) Tak. (M) 
Wspomniałeś o tych dwóch reaktorach, które które mogą się zmieniać w sposób, w jaki 
chcemy. Jeśli zamiast dwóch reaktorów jeden z nich, jeden reaktor plazmowy, ten drugi to 
moja Dusza, albo moje Emocje i między nimi dwoma, czy to samo będzie to również 
możliwe? (MK) Kto powiedział, że nie. Chcesz poczuć reaktor, lub nawet ??? przez reaktor? 
Czy chcesz znaleźć równowagę, w odniesieniu do tego, co znajduje się w reaktorze. Jak 
daleko jest ten reaktor od ciebie. Jak blisko jesteś, ponieważ pozycjonowanie zmienia 
proporcję. Czy mogę oddziaływać z reaktorem plazmowym, używając mojej Duszy, po prostu 
pól o innej lokalizacji, w zależności od miejsca... (MK) Oczywiście, że możesz. Nosisz 
reaktor ze sobą w kieszeni, kiedy czujecie głód, karmisz swoją Duszę, karmisz swoje ciało. 
Będzie to zrobione, to są rzeczy, które już nie są teorią. (M) Dziękuje. (MK) Nie ma za co. ale 
bądź ostrożny, co umieszczasz w swoim reaktorze jako mieszaninę. (RC) Panie Keshe, 
mógłbym pokazać to wideo, jeśli chcesz z reaktora świetlnego. (MK) Przestane udostępniać. 
Wielu ludzi testuje te reaktory umieszczasz wszystkie te reaktory w tym dynamicznym 
systemie, te kulki i... rożnego rodzaju wersje tego rozwój rożnego rodzaju wersji tego, mamy 
innych, którzy osiągnęli to samo od zeszłego tygodnia, widziałem wielu ludzi. Widzisz to 
światło, jeśli możesz gdzieś zamrozić. To jest dziwne światło, nie rzuca światła na otoczenie 
jako tako. Granica pozostaje w granicach GANSu wewnątrz kuli, i pokrywa się z krawędzią 
piłki, po prostu zatrzymaj na sekundę, spójrzmy na to. Zagrajmy i popatrz na cienie na stole, 
zagrajmy, cienie nie zmieniają się tak bardzo, gdzie w normalnym świetle dostajemy inną 
propozycję. Musisz osiągnąć punkt nasycenia, ludzie używają różnych sposobów. Widziałem 
ludzi przyklejających do drutów pośrodku. Widziałem ludzi, którzy trzymają odległość 
przewodów i próbują stworzyć skok do środka wszyscy to robią, ale teraz widziałeś, czym to 
jest, kształt światła, kolor światła, to wszystko to inne właściwości pól magnetycznych. To 
niezwykły obraz, bardzo nietypowy, jest plazmatyczny. Teraz, jeśli jesteśmy w, co nazywam, 
jabłkiem, mogę ci coś pokazać, mogę użyć tego tutaj, proszę, zatrzymaj to gdzieś. Teraz 
widzisz to pole, jeśli teraz nasi ludzie użyją zrozumienia rotacji, teraz to jest inna gra. W tym 
momencie widzą że światło nadchodzi w ten sposób i w ten sposób. Ale jeśli możesz 
stworzyć system, że światło obraca się, pole obracają się, teraz tworzysz interakcję pól. Ci z 
was, którzy są w tej grze, wytłumaczyłem wam w zeszłym tygodniu, jak możesz to zrobić 
wraz z rozwojem. Musisz mieć możliwość obracania Plazmy. W momencie gdy Plazma 
obraca się w ten sposób, musimy uzyskać system dynamicznej Plazmy, który jest bardzo 
prosty. Wyjaśniłem wam gdzie wchodzi nowa gra. Nowa gra zmienia się w to. To jest coś, 
czego nigdy nie brałeś pod uwagę. Z dynamicznymi reaktorami obrót silnika wymusza obrót 
w tym kierunku. Dzięki nowej technologii plazmowej, w której nie masz silników, ale 



wykorzystujesz ruch pól, gra jest inna, bardzo, bardzo inna. I jeśli uda ci się stworzyć taki 
warunek, dowiesz się, że wydarzyło się coś bardzo interesującego. Wymuszasz kreację 
Duszy. Wymuszasz tworzenie materii pierwotnej. I w tym momencie, kiedy to zrobisz, 
pierwotna materia przejmuje, i wykracza poza granicę światła. Wtedy ta rzecz musi wchodzić 
w interakcje, z przyciąganiem pola bazowego, którym jest Ziemia. Sposób w jaki widzisz to 
światło, jest bardzo małą rotacją ale interakcja pól to ładuje. Teraz rozumiesz. To bardzo 
przypomina tornado, które próbuje znaleźć swoje centrum. A centrum pochłania 
wystarczająco dużo energii ze wszystkich Plazm, że pęka i skóra się otwiera. Osiągasz 
(nieczytelne) na granicy, osiągasz lot i ruch. A następnie dyktujesz ile tej energii pozwoli ci 
wyjść, na jaką odległość wytworzy. Widziałeś w zeszłym tygodniu. Czy możesz przejść do 
drugiego, gdzie widzimy dynamiczny przepływ, proszę. (RC) Dobrze. (MK)Jeśli spojrzysz na 
stan płynu, teraz jesteś pewny że pole Plazmy jest dynamiczne. Teraz masz dwie możliwości, 
napełnić cały pojemnik płynem, lub znaleźć sposób na stworzenie dynamicznych pól Plazmy 
bez cieczy, a następnie musisz znaleźć sposób na stworzenie dwu kierunkowego ruchu. 
Dlaczego dwu kierunkowego ruchu? Ponieważ jest to bardzo proste. We Wszechświecie w 
przeciwieństwie do tego, czego się nauczyłeś, widzisz ruch tutaj, zobaczysz obserwuj, jest w 
tym kierunku. Jeśli ją wypełnisz, w ten sposób, może pójść tutaj, a następnie, co możesz 
zobaczyć, potrzebujesz tego, musisz stworzyć to, kiedy zobaczysz, cofnij się do edukacji 
wiedzy, którą mieliśmy, i to jest to, co nazywamy, że nasze oczy oszukują nas w pewien 
sposób. To jest to, że jeśli spojrzysz pola są w dwóch kierunkach, w każdym kierunku. Teraz 
rozumiesz to by pasowało do tego, to pasowało by do tego, to się z tym dopasuje, a to się 
dopasuje do tamtego. I w niektórych częściach, w tym samym świetle, niektóre części są 
przeciwne wtedy rozumiesz tworzenie pola grawitacyjnego magnetycznego, dlaczego Ziemia 
ma mniej więcej równowagę grawitacji, chociaż to nie jest balans, jeśli spojrzeć na 
grawitacyjne magnetyczne pole przed codziennym raportem, wtedy zrozumiesz wiele z tych 
rzeczy zmienia się bardzo, bardzo gwałtownie. Ale z nową technologią, możesz to zrobić, 
możesz to osiągnąć, ponieważ wcześniej ustaliłeś charakterystykę wszystkich cech. Widzisz 
rotację? Kiedy zabierzesz płyn stamtąd, nadal będzie taki sam obrót. Ale jak obracasz, to 
dyktuje (nieczytelne) Potrzebujesz narzędzia, aby móc je stworzyć, ruch i lot, i osłonę. Jak już 
nie masz więcej jakichkolwiek silników, to możesz kontrolować to w bardzo prosty sposób, 
przez pola z innych systemów jak to mówią w angielskim: (...) Stworzenie tego ruchu bez 
silnika, jest jednym z największych osiągnięć Wszechświata. W pewnym sensie, co się stanie 
jeśli zrozumiesz, jeśli wyjaśnisz to naukowo. To jest to, co się stało. Zwartość energii tworzy 
proporcję. I w ten sposób to się obraca. I w ten sposób obraca się, więc tworzy wir pól w 
środku. Bardzo prosto. Więc w ciągu najbliższych kilku tygodni ci z was, którzy próbują, 
wkrótce znajdą, możesz to kontrolować. Nie osiągnęliście punktu testowania, że coś bardzo 
dziwnego będzie się działo z niektórymi z was, będzie interesujące zobaczyć, jak wiele 
ktokolwiek z was będzie mógł znieść, tego co się wami będzie działo. W tworzeniu koperty 
pól, przypadkowo znajdziesz się w centrum pól. Zastanawiam się, jak zareagujesz. Nawet 
jeśli stoisz na zewnątrz, ale pola są tak potężne, że stajesz się częścią centrum rdzenia, linii 
centralnej. Ale co się stanie z wami, kiedy dojdziecie do tego punktu, zobaczycie wraz z wizją 
Duszy Człowieka nie z wizją oka człowieka. Wszystko się zmienia. Ponieważ fizyczność 
zamiast być na granicy ciebie, teraz przesunęła się na granicę zewnętrzną, jesteś częścią 
środka, jesteś częścią pól. Potwierdzenie fizyczności istnienia nie istnieje, ponieważ stwarza 
to wiele zamieszania. Powodem, dla którego nauczyłem cię tych rzeczy, jest to, że niektórzy z 
was bardzo szybko, bo widziałem na niektórych filmach, zaraz tam dotrzecie ale nie wiecie w 
co wchodzicie. Ci z was, którzy pracują nad tymi dynamicznymi systemami lub w domu, 
kupiliście sobie piłkę do ping-ponga jak widziałem, że niektórzy ludzie tak robią ponieważ 
myślą, że mogą to zrobić, to fantastyczne, co robicie. Możemy wykonywać bardzo proste 
prace, niektórzy ludzie mówią: "Jak mogę, potrzebuje sferyczną kulę." Nie potrzebujesz nic, 



absolutnie. Idź do sklepu ze sprzętem sportowym, kup sobie piłkę do ping-ponga, kup sobie 
jeśli możesz strzykawkę, tą, którą robisz, napełniasz babeczki lub robisz zastrzyki, wypełnij ją 
GANSami jakimi chcesz, w kubku esencję tego, część wstrzykujesz do kuli, opróżniasz kulę. 
Wtedy musisz zrozumieć, jak stworzyć warunek dynamicznego przepływu w tych kulach. 
Bardzo prosto, nie zapomnij wciąż kończymy ze stanem materii. Przenosisz się do stanu 
nano. I podłączasz się do małej baterii, ale spróbuj stworzyć doładowanie baterii. a potem 
zobaczysz, że światło zapali się powoli powoli powoli, zbuduje się. Ale przybliż baterię tak 
blisko jak to możliwe do piłki, ponieważ piłka będzie zasilać baterię, nie przez połączenie, ale 
przez pola, które wychodzą. Teraz masz dynamiczną piłkę, koszt kilka centów. A następnie 
możesz rozpocząć testowanie. Umieść ją w domu i zobacz, jeśli dziecko było otyłe, teraz 
bierze to, czego potrzebuje, nie czuje się głodne. Cała struktura fizyczności człowieka zależy 
od różnych sił aminokwasu, bardzo proste. Stwórz te warunki aminokwasu. Wróć do 
podstaw, jak mówiliśmy, i stwórz dynamiczny przepływ pola, dostępność energii w punkcie 
konwersji. W pewien sposób stajesz się centrum energii i bierzesz to, czego potrzebujesz. 
Dynamiczny system z gradientem siły, jest kluczem w działaniu ruchu we Wszechświecie. 
Więc powinno to być łatwe. Jakieś inne pytanie? Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy 
do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 1h 11min 10s. Wielu z was kopie i 
krzyczy, za każdym razem, gdy się ruszamy, ale obiecuję ci, że po tym nie poruszysz się już 
więcej, to jest tyle ile inteligencja człowieka może zrozumieć, mniej więcej, o działaniu 
Wszechświata, ale jest jeszcze o wiele więcej ponad to. Obiecuję ci przez następne kilka 
tygodni, nie będziemy nic zmieniać. Ale jeśli możesz przejść przez ten proces, tego w co 
wierzyłeś, wziąłeś wodę i zmieniłeś swój ból głowy, wziąłeś wodę i oczyszczasz nią wodę, 
czy to coś z energią lub cokolwiek, teraz uwierz w wymiar własnej Duszy, a następnie wejdź 
w interakcje z nią i zobaczysz, co się pojawi. Wracam do tego, co Mosfeq powiedział, może, 
tak jak powiedziałem uczyłem tego już wcześniej, teraz rozumiesz, co to jest. Chcę przejąć 
ekran Rick. To będzie bardzo interesujące dla Mosfeq'a. Robi to wiele ras w kosmosie, ale 
zrozumiesz powód, dlaczego to pokazuje. Mówił o Duszy Człowieka i pojedynczym 
reaktorze. Powiedziałem mu, to zależy od tego, czy przesuniesz się bliżej czy dalej od niego, 
to jest Dusza Mosfeq's bardzo szczęśliwy facet. Zauważyłeś jak stoją nogi, pokazują, że aż 
tańczy ze szczęścia i wtedy masz ten dynamiczny reaktor, ponownie plazmatyczny. Teraz 
Mosfeq podnosi rękę tutaj, lub jego ręka jest tutaj. Pamiętasz dawno temu mówiłem, kiedy 
byłem w Trani i tych okolicach, że możesz wyciągnąć rękę i bierzesz to, co chcesz, teraz 
rozumiesz. To jest Ziemia i to jest Słońce, interakcja pola człowieka tworzy różny warunek. 
Jeśli to rozumiesz, chcesz wody, masz wodę, ponieważ dostajesz Emocję wody. Chcesz złota, 
zbierasz złoto, jesteś także emocjonalnie bogaty. Teraz rozumiesz, dokąd zmierza 
technologia, bardzo prosto. Dochodzimy do punktu w którym człowiek będzie gotowy 
wyruszyć w kosmos i zawsze mówiłem, jak będziesz się odżywiał, jeśli zostaniesz ostatnim 
człowiekiem? Jesteś samotnym zwierzęciem, chcesz być sam, lub czy rozumiesz proces tego, 
co jest powiedziane w Torze, chciałbyś mieć zapasowe żebro? Czy wymiar Duszy Człowieka 
prowadzić do stworzenia kolejnej... by on nie był samotny? I czy kiedykolwiek staniesz się 
ostatnim człowiekiem w kosmosie? Lub czy wybrałbyś jakieś religie, że wtedy masz wiele 
zapasowych żeber? To wola kreacji prowadzi do kreacji. Chcesz umrzeć na ALS, 
odmontowujesz to, to co chcesz stworzyć, zostanie stworzone. I nie będzie to złudzeniem, ale 
separacją i tworzeniem innego wymiaru i kiedy nabiera kształtu i formy, rozłączacie się, teraz 
masz swoją pannę. Tak właśnie zaczyna się życie, w wielu częściach Wszechświata. W 
historii człowieka, człowiek przeniósł się z wiosek do innych, i założył nowe plemię. Jeden 
mężczyzna i jedna kobieta, zapoczątkowali wioskę, która stała się miastem. Teraz, jeśli 
człowiek rozumie, Dusza Człowieka, jest Kreatorem ich dwojga, a ich wioską jest 
jakiekolwiek miejsce we Wszechświecie. Zacznij od gry Mosfeq'a, spróbuj zrobić swoje 
kubki, i spróbuj zobaczyć, czy to co karmisz na swojej dłoni jest tym, czym karmisz swoje 



ciało, co smakujesz oraz co czujesz i Emocje. Nie wymagaj za dużo od swojej Duszy 
ponieważ nawet jeśli ją znalazłeś, wciąż jeszcze nie wiesz jak z nią oddziaływać. (RC) Panie 
Keshe, mamy odpowiednie pytanie od Enteego na ten temat, ona mówi: Dlaczego musimy 
karmić Duszę kiedy lecimy w kosmos? Myślałem, że jedzenie jest dla fizyczności, a nie dla 
Duszy, idąc w kosmos, idziemy jako Dusza bez fizyczności. (MK) Jak myślisz, czy twoja 
Dusza może działać bez otrzymywania? Mój Boże, musisz wrócić do pierwszej klasy, idź na 
pierwsze nauczanie i wróć z powrotem. Musisz zrozumieć że... proces jest tym, co mówimy 
polem magnetyczno-grawitacyjnym. Dusza musi się dzielić i ta Dusza już się dzieli z inną, a 
ta Dusza dzieli się z kolejną. Czegokolwiek nie potrzebuje, przychodzi i ta bierze z tego - to 
co nazywasz karmieniem lub wchłanianiem i wciąż musi być karmiona. Znasz tą piosenkę: 
"Żegnaj samotność"? To wtedy możesz stać się Kreatorem. Wtedy stajesz się "Witaj 
szczęście". Jeśli ludzki wymiar zrozumienia technologii stanie się wystarczająco głęboki, ale 
pozwalając na zrozumienie, możesz zmienić każdego by był na poziomie Pokoju i to właśnie 
dzieje się teraz. Jeśli wykluczysz jeden naród z równania, i włożyć go z powrotem na jego 
miejsce, odizolujesz ich, reszta ludzkości stopniowo osiągnie punkt Pokoju. Kiedykolwiek 
widzimy problem zadziwiająco, Superman jest tam by ratować, aby stworzyć większą wojnę 
na ratunek, na ten moment Ziemia ma Supermana zwanego Ameryką. Ale problemem jest, że 
Superman tworzy swój własny problem by być tam, aby ratować, żeby potwierdzić swoje 
istnienie. Wiedza co, co próbuję dzisiaj zrobić, jest to aby zainspirować Cię do zrobienia 
kroku. W części dzisiejszego nauczania i od teraz, nauczyliśmy cię wystarczająco dużo, 
widziałeś wiele rzeczy, ruch i wszystko inne, teraz jest czas, aby zainspirować cię do 
przetestowania, aby przejść do następnego poziomu, aby przejść do całkowitego zrozumienia 
nowej technologii. Ponieważ, jak powiedziałem, przestałem robić rzeczy, które ludzie 
kopiują. Teraz uczę cię i inspiruje, abyś spróbował, ponieważ zyskujesz pewność siebie. 
Jakieś inne pytanie? (RC) Tak mamy pytanie od Gunthera w pytaniach i odpowiedziach: Czy 
światło Plazmy jest podobne do światła polarnego? (MK) Nie wiem, widziałeś je i co o tym 
myślisz? Czy widzisz odbicie/lustro w zorzy polarnej? Jeśli spojrzysz na niektóre z tych 
świateł, jakie widzimy w tej kuli, są one jak lustro, dlaczego? Dlaczego światło staje się 
odbiciem/lustrem samego siebie? Co wiemy o lustrze? Jeśli spojrzysz na tą kulę, kulę co 
mamy tutaj, nie tylko widzisz światło, ale w ciągu sekund widzisz lustro światła, widzisz 
odbicie lustrzane. To powinno ci dać dużo wiedzy. Da ci to dużo wglądu, że wewnątrz tego 
jest inny dynamiczny system, który jest jak rtęć z tyłu szkła, ale w systemie dynamicznym. 
Tak się dzieje, gdy część z was rozwinie się w temacie kosmosu, otrzymasz swój srebrny 
statek kosmiczny, ponieważ odbicie świateł z tyłu, tworzy iluzje fizyczności z przodu. Jest to 
coś, co myślę, że przegapiłeś, we wszystkich moich naukach i myślałem o tym ostatnio, czy 
powinienem uczyć, czy nie powinienem, a potem pomyślałem, może zrozumieli, ale nigdy nie 
pojęli. Zobaczmy dokąd dojdziemy, i wtedy może to da ci odpowiedź. To jest skóra 
człowieka. Teraz co się dzieje? Interakcja pól, w trójcy, prowadzi do stworzenia manifestacji 
fizyczności. Ale jest problem. Skóra człowieka i cała struktura człowieka, chociaż człowiek 
nigdy nie zdawał sobie sprawy, ma duży problem, otacza samą siebie. I w tej strukturze 
otaczania samej siebie tworzy szczególne cechy, co oznacza centralizację wapnia. Teraz, jeśli 
pójdziesz krok dalej w innym kierunku, dzieje się coś bardzo dziwnego. To staje się pierwszą, 
to staje się drugą warstwą, teraz masz trzecią warstwę tutaj, ale tutaj musi pojawić się 
fizyczność. Obudowa (zawartość) skóry człowieka jest twórcą wewnętrznych organów 
człowieka. Ta skóra na poziomie żołądka nie jest tą samą skórą co ta na poziomie ramienia. 
Skóra na żołądku dyktuje nie za wiele żeber, ale dużo płynnego stanu żołądka. Warunek 
skóry ramienia tworzy kość środkową i całą resztę tego. Tak więc skóra człowieka, jej trzy 
warstwy, nie tworzą tylko skóry człowieka, to ta skóra musi teraz stworzyć coś tutaj w 
środku, trzy warstwy mają również inne warstwy, magnetyczne i grawitacyjne. Ale w jednym 
przypadku dzieje się coś bardzo dziwnego, gdzie teraz struktura kości znika, i przychodzą 



inne części, nazywamy to mózgiem człowieka, ale jednocześnie pozwala, dla wapnia, który 
jest rozcieńczony, sam w sobie, aby zaistniał rozproszony. Ale jeśli spojrzysz, po raz kolejny 
jest tutaj 'dziwne zwierzę', zwane skórą człowieka. Ta skóra poprzez swoją interakcję, dyktuje 
tworzenie się wapnia na zewnątrz. Ta skóra poprzez interakcję warstw, dyktuje wapń w 
środku, więc nawet jeśli wygląda jak skóra, ma różne grawitacyjno-magnetyczne pola, które 
wyciągają wapń na zewnątrz, trzymają go i kiedy nie mogą go utrzymać, wapń zaczyna 
(o)opadać i staje się zalążkiem mózgu. Jeśli człowiek to zrozumie, powinno być dla ciebie 
bardzo łatwe, aby zdecydować, czy będziesz mieć statek kosmiczny na zewnątrz, czy statek 
kosmiczny w środku. Czy będziesz miał solidną kulę na zewnątrz lub możesz mieć miękką 
interakcję. To jest coś, czego nie mogłeś zrobić do tej pory, ponieważ jeśli wrócisz i 
wysłuchasz większości moich nauk, kiedy mówimy o dynamicznych reaktorach z silnikami, 
zawsze mówiłem, że problemem z reaktorami silnikowymi jest miedź. Są nim pola 
magnetycznym miedzi, w szczotkowych lub w silnikach ze szczotkami, na magnesach. 
Miałeś ograniczenia i nikt z was nie mógł tego zrozumieć. Istniało ograniczenie w tworzeniu, 
ponieważ ten magnes ten dynamiczny silnik, który wam obracał, dyktował drugą, trzecią, 
czwartą warstwę, na zewnątrz z dala, wzdłuż kabla systemu. Teraz gdy idziemy w dynamikę, 
ten problem nie istnieje, gra się zmieniła. Teraz wszystko się scentralizuje. Teraz ci z was, 
którzy pracują nad dynamicznymi systemami, nowe systemy z zasilaniem prądem, musicie 
stopniowo odchodzić od nich, w bardzo prosty sposób i wiem, że pracuje nad tym jedna lub 
dwie osoby. Stwórz równoległe systemy, tak, że one wzajemnie się karmią. Wróć do 
zrozumienia mojego nauczania, proporcja... gradient. Wielu z was pracuje nad tymi 
systemami i widziałem to. Gdy pokazaliśmy w zeszłym tygodniu niektórzy prześledzili to 
klatka po klatce i powiedzieli: "O jest tam biały spinacz, on ma tam coś tam, to jest drut.", i 
ktoś mówi: "Wygląda na to, że jest tam drut, wisi tam", ale czy widziałeś, co wisi po tej 
stronie? Czy zrobiłeś proporcję jednego do dwóch tysięcy? Lub, czy w rzeczywistości ten 
drut jest tutaj, a ten drut jest tutaj? Nie nabrałeś pewności i wciąż potrzebujesz tych małych 
generatorów prądotwórczych i zapłonów, otrzymujemy je, ale masz je tam, uczyliśmy i ciągle 
nauczamy. Co jeśli umieścisz swój zapłon tutaj i zobaczysz, co się dzieje w tym? "Ale 
umieściłem to tam, nic nie pokazało." Oznacza to, że pole jest za daleko, przybliż je trochę 
bliżej, bliżej tego, dopóki nie zobaczysz, że się zapala. To jest Mosfeq i to jest system, 
Mosfeq się rusza czy system się rusza? Masz miedz, cynk, złoto, jedzenie, cierpliwość i 
wszystko inne. A jeśli to dobrze zrobisz, to stworzysz pola Emocji szczęścia, satysfakcji, 
złości i wszystko inne. Gdzie chciałbyś się przenieść, panie Mosfeq? Od złości do szczęścia 
lub z miedzi do cynku, jedzenia i pomarańczy i radości? Teraz możemy grać w tę grę, 
ponieważ przeszliśmy przez największą przeszkodę, ale musieliście przez nią przejść, żeby ją 
zobaczyć. Twoją największą przeszkodę, o której wciąż mówię i nikt nie słucha, te małe 
piękne silniki, którymi obracałeś, wiszące, to był twój upadek, to zatrzymało twój postęp, i 
nikt nie słuchał nauczania. Wiele razy mówiłem, że szczotka silnik to twój problem, teraz 
rozumiesz. Teraz gdy widzisz dynamiczną rotację, gdzie nie ma silników, to jest twoje 
filtrowanie, właśnie tam doszło do utraty energii. Ciągle kreowałeś, ale nic nie mogłeś 
widzieć, ponieważ te silniki były przyczyną, że twoja energia zanikała. Nie mogłeś nic 
nabudować, karmiłeś go, silnik był drugim kanałem. Teraz rozumiesz naukę, zabierasz, 
Elektron i Proton - one szczęśliwie operują, przybliż je trochę do siebie, będą chodzić 
szybciej, oddal je od siebie, będą chodzić wolniej. Teraz nie ma ograniczeń, teraz pracujesz 
na bazie zasad Wszechświata, nie na bazie małego motoru człowieka. Przepraszam Chung 
Lin, nawet cię bardzo lubię, ale znajdź nowy system, sprzedawaj reaktory bez silników, jesteś 
wystarczająco inteligentny. Teraz możesz zrozumieć, jak zmieniamy, jak zmienia się gra i jak 
to się zmieni, ponieważ bardzo prosto, jest to tak proste jak ABC. Zawsze mówię: Spójrz na 
działanie. To jest twój reaktor 1, tu jest reaktor 2. Mimo, że ten tu jest mały, ale ten musi 
uzyskać informację zwrotną w swoim polu, w przeciwnym razie marnuje się. Słońce, Ziemia. 



Mosfeq, reaktory. Dusza Człowieka, fizyczność człowieka. Nie ma różnicy, teraz rozumiesz, 
Słońce nie ma silnika, ale się obraca, Ziemia nie ma silnika, więc teraz jest Duszą Człowieka i 
jest tym czym chcesz. Umieszczasz Saturna, mniejsze pola, słabsza siła, dostajesz hel i 
wodór. Podejdź bliżej Ziemi, dynamicznie bliżej, silniejsze pola azotu, wodoru, zbliżasz się, 
dostajesz coraz cięższe elementy. Nie ma różnicy, po prostu do tej pory mieliśmy przeciek w 
systemie, gdzie nie można było utrzymać tego, motory odeszły. Inny przeciek, jaki masz, to 
twój kabel do ściany, teraz z systemem, jeśli rozumiesz, to także zniknęło. Więc staje się 
uniwersalnym niezależnym systemem. To jest zmiana, to jest rozwój, który wprowadziliśmy 
w ciągu ostatnich 2, 3 tygodni, i widziałeś to, teraz zobaczyłeś światło. Jeśli pójdziesz o krok 
dalej i zrozumiesz działanie Duszy Człowieka, co wyjaśniłem w bardzo prosty sposób. Co 
widzimy w objawieniu światła? W oddziaływaniu pola, Duszę Człowieka i fizyczność 
człowieka. Jaką siłę wybierzesz na ścieżce energii, nazywasz to różnymi czakrami. Nazwałem 
to wodorem, azotem, tlenem, węglem i cokolwiek. Lub czy jest na odwrót? Teraz rozumiesz. 
Teraz, kiedy doszliśmy do niezależnych reaktorów, życie jest tanie. Teraz nie ma nic co 
powstrzyma człowieka, by replikować działanie Wszechświata, moje nauki są kompletne. 
Miałeś problem, musiałeś zdobyć zaufanie, musiałeś zobaczyć pola, zrobiłeś rdzenie, zrobiłeś 
cewki, teraz zrobiłeś reaktory, teraz, co powiedziałem ostatnim razem, wybieram moje słowa 
bardzo uważnie w moich naukach, a potem wracam do tego i "Oooo, on to powiedział". 
Przesłuchaj nauczanie z zeszłego tygodnia, kiedy pokazywaliśmy piłkę, powiedziałem: jeśli 
odciągasz je od siebie, twoja Plazma powinna się trzymać. Jeśli stworzyłeś system 
dynamiczny w twoim systemie, nie potrzebujesz kubka (pojemnika). Stworzyłeś same 
światło, ponieważ samo w sobie się zasila. Zostawiasz światło, świecące bez pojemnika, to 
jest twój kolejny krok rozwoju. Ale nie osiągniesz go dopóki nie stworzysz dynamizmu obu. 
To bardzo proste, jeśli spojrzysz zrobiliśmy to w cewkach. W tworzeniu cewek, wytworzyłem 
to w ukryty sposób. To samo pole, co idzie, to samo pole wraca do tej pozycji, staje się innym 
i tworzy wortex. Ilu z was kiedykolwiek próbowało zmierzyć pola ponad swoimi systemami 
MagGrav? Nikt z was, nie wielu z was i nigdy tego nie rozumiało, to ogromna energia. To 
jest ta energia, której szukamy, nie tutaj. To jest to, co nazywamy, anteną, teraz możesz 
działać. Wielu z was było zaskoczonych, w zeszłym tygodniu, z ręką i papierem. Teraz 
rozumiesz postęp technologi. Może niektórzy z was staną się bardzo sprytni. Umieściłeś 
system MagGrav w ten sposób, i drugi system tutaj i możesz zobaczyć, ten stworzy rotację w 
tą stronę, a ten stworzy rotację w tamtą stronę, i zobaczysz że zaświeci. Lecz czy musi 
świecić, by potwierdzić istnienie rotacyjnego pola? Powiedziałem i wciąż mówię, teraz 
popychamy technologię kosmiczną poza zrozumienie człowieka, ale ludzie, poszukiwacze 
wiedzy zostali wystarczająco wykształceni, że mogą dojrzeć następny krok. Jest już czas, 
abyś się przesunął i przesuwaj się bardzo szybko, mniej wystarczającą pewność siebie, w tym 
co zrobiłeś. Mniej wystarczającą pewność, że to, co robisz, jest poprawne. Twórz ruch. Jeśli 
musisz się ograniczyć, żeby to zobaczyć, to jest twój problem. ale jeśli rozumiesz przeciętne 
prawa fizyki, grawitacyjno-magnetyczne pole, ta warstwa powinna być znacznie silniejsza niż 
tutaj. Czy potrzebujesz pojemnika? Lub jak... wiesz, kiedy jedziesz pod namiot, bierzesz ze 
sobą kij i dwie sztuki, nóż, taki nóż, którym się pociera, aż dostaniesz iskrę i zapali się ogień i 
potem zabierasz je kiedy już się rozpaliło? Czy te dwa tutaj, są kawałkami metalu, którymi 
musisz pocierać, aż stworzysz je bez ich potrzeby? Myślę że odpowiedź brzmi "tak". I 
możesz stworzyć pierwszego, a kiedy pierwszy staje się niezależny, pozycjonuje się, ten 
pozycjonuje się tu i następnie kolejny tutaj a następnie widzisz swój statek kosmiczny, 
formacja gwiazdy jest kompletna. Właśnie dlatego, kiedy patrzysz na statek kosmiczny, na 
niebie, widzisz jasne światła, ale nie widzisz żadnej osłony(obudowy), ponieważ tak one 
odpalają, a następnie łączą się i zgodnie z ich siłą, ty decydujesz... karmią się. Powiedziałem 
ci, że zabiorę cię do technologii kosmicznej poza twoją wyobraźnię, a teraz nie musisz sobie 
tego wyobrażać, ponieważ nie masz to na swoim talerzu. Czy to zadziała, jeśli zmiksujesz, co 



zrobisz i będziesz szczęśliwy, gdy to zobaczysz, jeśli stworzysz to, a następnie kładziesz i 
tworzysz to, masz obydwa, a potem dostajesz światło, a potem wzmacniasz je na tyle, że 
możesz po prostu przesunąć je, przesunąć lampę i światło będzie świecić. Armen Goulyan czy 
potrzebujesz jeszcze więcej nauk? (AG) Nie. (MK) Czy latasz już? (AG) Jestem w 
laboratorium. (MK) Teraz widzisz, jak interakcja pól następuje, z tym możesz stworzyć 
dynamiczną rotację, tutaj możesz stworzyć plazmatyczną rotację na płaskich mieszankach, z 
poprzednich nauczań. To tworzy pola w wymiarze tutaj, a to tworzy pola w tym wymiarze, 
dostajesz swój reaktor kosmiczny, bez obudowy. O zapomniałem o czymś, możesz dostać 
trochę złota i wody dookoła tutaj, jak to było w Chinach. "Voila", macie swoje jedzenie. Nie 
ma potrzeby dla fizyczności, ale jeśli możesz zwiększyć ciśnienie, czyjś mikrofon jest 
otwarty. Jeśli zwiększysz swoje ciśnienie, reakcja pól to przejmie, a wtedy dostaniesz także 
fizyczność. Jak mogę cię więcej nauczyć, masz to w swojej dłoni. A jeśli pójdziesz i zrobisz 
to we właściwy sposób, to co załadowałeś tutaj, proszę zmień Duszę pana Trump'a. Nie 
bierzcie od niej, bo będzie gorzej po prostu elewujcie ją żeby przesunęła się w tą stronę. 
Największy naród na Ziemi, został podzielony na kolory i rasy, po raz pierwszy w wyborach 
w tym roku. Biedni i bogaci zostali podzieleni przez Demokratów i innych. Teraz zobaczyli, 
rozdzielili się, wojna wewnętrzna w Ameryce jest gwarantowana w nadchodzącym czasie. I 
to właśnie musimy zatrzymać. Ci wszyscy faceci mają pistolet w domu, i nikt nie pozostanie 
przy życiu. Następne pytanie. Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 1h 49min 22s. Pozycja jak będzie w najbliższym 
czasie, wielu z was zobaczy nowe wymiary i nowe sposoby, ponieważ pracując z tymi 
reaktorami elewujemy, widzisz pola energii, co nazywamy, z systemu i ze środowiska, 
zmieniamy środowisko. To bardzo podobne, nie ma różnicy między człowiekiem a rośliną. 
To, co zrobiliśmy w Chinach, zmieniliśmy środowisko. W Chinach w teście, który zostanie 
wydany, wkrótce zobaczysz, bezstronne, niezależne laboratoria w Chinach zrobiły test. 
Średnia zawartość białka, w chińskim ryżu wynosi od 11 do 13%, gram na 100 gram. 
Najwyższa kiedykolwiek osiągnięta zawartość na świecie to 20 gr na 100. Ponieważ ziarno 
nie ma już miejsca by przyjąć więcej białka, to jest powód. Każda sekcja ma swoją własną 
pojemność. Poprzez stworzenie nowego środowiska, w Chinach po raz pierwszy, na gruntach 
rolnych i testowanych nasionach, będziemy mieć więcej liczb do jutrzejszego wieczoru, 
docierających z Chin, stworzyliśmy 20 gr maksimum. Maksymalną ilość białka, którą roślina 
mogłaby wchłonąć, nie ma azotu, nic nie jest dodawane, Chiny nigdy nie wyprodukowały 
20%. W najlepszych warunkach laboratoryjnych na świecie, stworzono 20, maksimum do 
zapełnienia. po prostu podlewaliśmy przez 27 dni. 20 gramów. Co to znaczy? To oznacza, że 
energia środowiska został przekazała z powrotem do rośliny, bierze tyle, ile potrzebuje wziąć, 
do swojego maximum aby zagwarantować przetrwanie. Teraz tutaj podlewamy, tutaj 
wykorzystujemy nowe reaktory kosmiczne i wy też tutaj jesteście i Dusza Człowieka nie 
różni się niczym od tego ziarna. Otrzymujesz energię i elewujesz, i ta elewacja daje ci wgląd, 
nowy wgląd w zrozumienie i zobaczenie siły, która się wypełni, wojny będą skończone. 
Zadowolony emocjonalnie człowiek, dzięki sile jego Duszy, nie postrzega wojny jako 
rozwiązania. Ponieważ nie musi, ma, osiągnął punkt dojrzałości. Jeśli potrafisz zrobić to co 
zrobili w Chinach, człowiek nie jest aż tak wielkim problemem. Ale do tej pory miałeś 
ograniczenie dynamicznych reaktorów, teraz już nie masz, teraz jesteś dokładnie tak jak te 
rośliny, gotowy do elewacji, aby osiągnąć maksymalną przepustowość zdolności Duszy 
Człowieka w interakcji ze środowiskiem tej planety, co stworzy Pokój dla ludzkości. 
Wprowadziłem Cię na ścieżkę Pokoju, z której nie ma ucieczki, tylko obserwuj. Pamiętasz 
pomarańczę i człowieka. Pomarańcza jest zbyt potężna i zbyt smaczna dla człowieka by nie 
posmakował. Musisz zrozumieć strukturę mózgu człowieka. To jest Dusza Człowieka. Im 
bliżej mózgu są pola, bliżej Duszy jest mniej interakcji. Ta mniejsza interakcja tworzy 
bardziej pokojowych ludzi, złość pochodzi stąd, zwierzęce zachowanie jest tutaj. Kiedy 



elewujesz Duszę, zobacz co obejmuje, nawet wkurzone zwierze, staje się pokojowym. 
Ponieważ to otrzymuje więcej by się rozszerzać, bardzo proste. Ale jak do tej pory mówiłem, 
to co tu wisi, to wasz upadek, teraz ta rzecz jest wolna by karmić. Myślę, że gdybym był 
Picasso, dużo zarobiłbym na moich rysunkach, nikt by nie rozumiał i to wszystko wyglądało 
by tak wymyślnie. Teraz rozumiesz, jak doszliśmy tu, gdzie jesteśmy. Ludzie tacy jak Dr 
Rodrigo nie muszą zmieniać dziecka(fizyczności), zrozumieli elewację Duszy dziecka. W 
tym procesie, siła pola gdzieś będzie oddziaływać z wymiarem RNA i DNA i co jest nie tak 
przemieni się samo, potrzebuje czasu. Kiedy poprawisz siłę RNA, DNA zmieni się, by się 
zaadaptować, bo jeśli na to spojrzysz, RNA i DNA to jest to samo, jedno jest bardziej 
silniejsze i karmi. Wzmacniasz to, to musi odpowiedzieć, i ustawia wszystko w porządku. 
Teraz rozumiesz, dokąd zmierzamy. Przeszliśmy od reaktorów, w których robiłeś GANSy, 
jesteśmy tutaj, teraz masz rdzenie i masz te silniki. Teraz masz te dynamiczne, kwadratowe, 
robisz swoje Plazmy bez obudowy zasilasz je tyle ile chcesz, i wtedy pozwalasz Słońcu 
świecić. Jeśli możesz to zrobić, masz swój reaktor kosmiczny. Wracam do jednego z nauczań 
w Barlletta. Pamiętasz ręce i światło pomiędzy? Co jeśli powiem ci że zostawiasz światło, 
teraz rozumiesz dwa lata, trzy lata później, jak światło jest tworzone. Dynamiczny system jest 
sercem człowieka. .... wewnątrz, nakarmi... światło jest twoją ostrygą.... Ma wszystko do 
karmienia, nie musisz karmić dziecka, oświecamy dziecko. Teraz wiesz, jak zrobić, 
nienamacalne, niefizyczną Plazmę, którą można kontrolować, aby wyżywić nie tylko siebie, 
ale możemy tworzyć słońca w każdym wymiarze Wszechświata. W podróżach reaktora 
kosmicznego przyszłości idziemy krok dalej, ponieważ jeśli rozumiesz, jak tworzyć te rzeczy, 
bardzo łatwo jest przejść do następnego kroku. Pamiętasz? Mocniejszy, ale ściśnięty, 
tworzysz w swoim statku kosmicznym, jeden, który jest silniejszy, który porusza się do 
przodu, oraz w swoim reaktorze kosmicznym karmisz go, to część podróży w kosmosie. Im 
bardzo zrobiłeś ten system ciaśniejszym, silniejszym, tym dalej poleci i możesz się do niego 
dostroić i może stale go karmić aby był przed Tobą próbując za nim podążać, przyciąga cię, 
prędkość światła. Nikt nigdy nie zmierzył siły pola magnetycznego. To jest to co w 
przyszłość się stanie, a ta przyszłość jest w dystansie paru tygodni a nie lat. Uczyłeś się o 
dwóch rdzeniach, niektórzy z was powinni zadać mi pytanie: Dlaczego nagle uczysz nas 
tego? To tworzy ruch w tym kierunku, jeśli wiesz, jak tego użyć, to tworzy ruch w tą stronę. 
Interakcja stworzy światło i wtedy rośnie do prędkości limitu, ale jeśli wiesz, jak pociągnąć 
jeden do środka, drugi na zewnątrz, tworzysz swój rdzeń, bez obudowy, spróbuj. Jeszcze 
jakieś pytania? Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jakieś pytania? (V) 
Panie Keshe, mam pytanie tutaj Vernie. (MK) Tak Vernie. (V) Kiedy elewujemy, albo Dusza 
jest elewowana lub elewujemy Duszę Człowieka, czy to jest to doświadczenie, po którym 
człowiek staje się tak pokojowy, że... doświadczenie jest... wszystko jest pokojowe, to jest 
także ten moment w którym człowiek może podróżować do różnych miejsc, w trakcie gdy... 
wiele.... powiedział bym 'podróżował' ponieważ możesz doświadczyć różnych miejsc w 
trakcie gdy twoje ciało jest ciągle w fizycznym. Moje pytanie to, czy to jest tak samo jak z 
planetami które ymmmm... powiedzmy Ziemia masz ten azot, tlen i im bliżej Słońca jesteśmy 
są cięższe elementy Kiedy Dusza jest, z elewacją Duszy to oznacza, że fizyczność także 
istnieje w inny sposób? W tej perspektywie, na tym poziomie egzystencji. (MK) Nawet 
bardzo. (V) Tak, też to tak widzę. (MK) To jest właśnie jak nasza Dusza znajduje wymiar 
swojej egzystencji. Interesującym jest, w niedalekiej przyszłości niektórzy z was zrobią test. I 
ten test przyniesie wam duży szok. Gdy zobaczycie go po raz pierwszy, niektórzy z was 
zaprzeczą egzystencji i niektórzy z was staną się mentalnie obłąkani od tego co zobaczycie. 
Ale jest to częścią procesu wiedzy. Niektórzy z was zaprzeczą egzystencji a niektórzy z was 
elewują do wymiaru egzystencji. Niektórzy z was przeprowadzą test, który przetestuje was, a 
nie jest dla was żebyście go zobaczyli. W elewacji Duszy poprzez zrozumienie procesu 
kreacji. W kreowaniu innych wymiarów Duszy, tak że uwalniasz lub jest uwolnione, 



dojdziesz do zrozumienia czegoś nowego. Pozwól że przesunę to gdzieś indziej, bo wtedy 
łatwiej to zrozumiesz. Ten tutaj... Co was zaszokuje jest tym. W odniesieniu do tego, widzisz 
siebie jako człowieka. W odniesieniu do tego widzisz siebie jako nowe stworzenie/istotę. 
Wielu z was przejdzie przez to, ponieważ kiedy wejdziesz w wymiar kosmosu, Dusza 
Człowieka się nie zmienia, to środowisko się zmienia. I wtedy zastanawiasz się czy jestem 
jednym z nich lub czy jestem obojgiem? I jakim cudem egzystuję w obu wymiarach? To jest 
to czego uczyłem cię od długiego czasu, człowiek zmieni się w wymiarze środowiska. Teraz, 
gdy dzisiaj nauczyłem was warunku wolnej plazmy bez pojemnika/opakowania, rozumiesz że 
to jest na przeciwko Ciebie. Czy postrzeżesz siebie jako człowieka, lub czy widzisz siebie 
jako nową istotę? Dusza jest taka sama. Interakcja ze środowiskiem tworzy nowy wymiar. 
Tym razem nie potrzebujesz udać się na planetę Zoos żeby zobaczyć jak wyglądasz, tworzysz 
wymiar planety Zoos na przeciw siebie. Wielu z was w laboratoriach, kiedy już udacie się w 
niewymiarowe, nienamacalne systemy, jeśli to osiągniecie staniecie na przeciw tego. To co 
widzisz jest rzeczywistością, a nie obraz. Wtedy, czy będziesz miał zwierzęce zachowanie 
tutaj, a pokojowe tutaj, lub czy będzie odwrotnie, lub czy nakarmisz Duszę człowieka do jej 
maximum, że znajduje Pokój we wszystkich wymiarach? Powiedziałem wam, jestem 
kreatorem i mogę uczyć tyle ile jesteście w stanie zrozumieć. I nadszedł czas na człowieka by 
dojrzał. Musisz zrozumieć co zaraz nadejdzie i co zaraz się nastanie i musicie tego 
posmakować tutaj że gdy pójdziecie na zewnątrz, nie staje się to problemem. Minimalną siłą 
musi być Pokojowa siła, więc musimy elewować Duszę Człowieka, aby była cały czas na 
swoim minimum, które jest maximum w punkcie Pokoju, tak jak wyjaśniłem to parę minut 
temu. Nie ma znaczenia jako co się zamanifestujesz. Zaczął się proces tworzenia Jednego 
Narodu z tej planety i tak go wykonamy. To było największym ubolewaniem, oglądanie 
wyników elekcji w USA w ciągu ostatnich 2 dni. Kolor człowieka umieścił człowieka na 
różnych pozycjach. Teraz rasy przybrały kolor polityki, w bardzo bezpośredni sposób. To 
musi się skończyć. Jeśli nie zatrzymamy tego bardzo szybko, zobaczymy ten sam proces co z 
nazistami w 1940-tych i 1930-tych. Ale nauki muszą być dostępne, musisz zrozumieć jak to 
na Ciebie wpłynie, jak możesz sobie z tym poradzić. Czy możemy elewować Duszę 
Człowieka do poziomu tak, że nie będzie żadnych religii, ponieważ człowiek stał się 
wystarczająco mądry, by zrozumieć proces kreacji? Nie potrzebuje żadnych fałszywych 
pośredników. Obiecałem że zabiorę kamienie Watykanu, spowrotem do Koloseum i 
dotrzymam obietnicy. Najważniejszą częścią nauczania, ostatnich 5 lat, było sprowadzenie 
was do tego punktu, wolności. Wolność Duszy, taką jaka jest, bez warunku namacalności i 
teraz to macie. Mogłem tego uczyć przez następnych 5 lat, ale nastał odpowiedni czas i 
Ludzie Pokoju są na pozycjach by to zrobić. Jak powiedziałem, człowiek zaakceptuje tą 
technologię ze strachu przed swoim zgonem, a nie z powodu jej piękna. Ale sprawię że będzie 
taka piękna, że człowiek nawet nie pomyśli o zgonie. Niektórzy z was którzy są Żydami, 
pójdźcie i posłuchajcie sesji Jedna Planeta, Jedna Rasa, Jedna Planeta, wtorkowego wieczoru 
nr. 56, zrozumiecie kto was prowadził. I niektórzy z was którzy podążają za innymi, 
zrozumieją możesz dać swoją Duszę ale nie swoją fizyczność, ponieważ możesz zmienić 
swoją fizyczność. Człowiek w kosmosie nie będzie nosił garniturów, kurtek, ciuchów 
zimowych, odzieży wierzchniej i bielizny, stworzy pokrycie skóry Człowieka poprzez Duszę 
Człowieka, tak że nie potrzebuje ubrań. Powinienem przeprosić chińskich producentów 
ciuchów i niewolnictwie w Bangladeszu produkujące tanie ciuchy i bawełnę. W kosmosie nie 
będzie eksportu. Jeszcze jakieś pytania? (RC) Jest całkiem cicho tutaj na froncie. Było pytanie 
na Q&.... (MK) Wielu ludzi jest zszokowanych. (RC) Tak mi się wydaje, panie Keshe, zrobiło 
się bardzo cicho, na wszystkich czatach i nie ma poniesionych rąk. Mamy jedno pytanie, które 
jest... (MK) Oni się poddali. (RC) Jest jedno pytanie, ale już pan na nie odpowiedział, na 
wiele sposobów, ale jest od Patryka z Q&A (pytanie i odpowiedzi), mówi "dziękuję za pana 
nauki, ale jak mogę uchwycić energię?" mówił pan o energii która jest uwalniana, ale pokazał 



pan... kolejny reaktor i który mógłby tworzyć wokół siebie złoto i wodę i dostarczać światło, 
ciepło i wszystko inne. Więc, dlaczego chciałbyś wyłapywać te wszystkie rzeczy które 
produkujesz? (MK) Ciągle jesteśmy w świecie fizyczności, więc przed nami długa droga. 
Musisz iść i siebie do edukować. (RC) Yhymmmm. (MK) Pozycja jest taka, że gdy osiągniesz 
dojrzałość Duszy i nawet to czego uczyłem przez ostatnie 2 minuty, Przesuń bliżej reaktor i 
dostaniesz swoje złoto, i podejdź bliżej. Pamiętasz tą starą piosenkę, leci tak: "podejdź bliżej 
kochanie, jakoś się wydostanę", sięga to do 1970tych, jestem bardzo starym człowiekiem. A 
więc, podejdź bliżej i zobaczysz. Jest piękna piosenka, które leci w tej chwili, czasami na 
listach przebojów leci tak "podejdź bliżej, chciałbym posmakować twojego uśmiechu.". 
Zobacz czego możesz posmakować, poprzez uśmiechanie się do swojego reaktora. Czy 
będzie to Dusza reaktora, czy fizyczność reaktora? I jeśli dotkniesz fizyczności, oznacza to że 
przed tobą jeszcze długa droga nauki, ciągle jesteś fizyczny. Jeszcze jakieś pytania? (RC) 
Ktoś chce zapytać, czy Dusza musi złapać jakąś energię lub czy po prostu, płynie z nurtem 
który dzieje się w tym czasie. (MK) Prawdopodobnie jest hipisem. (RC) Hehehe. To nie 
chodzi o ???, tylko o podążanie z prądem rzeki. (MK) Czego potrzebuje, co daje, co bierze. 
Od zeszłego tygodnia, Ludzkość, jak powiedziałem, weszła w nową pozycję. I uczymy, 
bardzo, bardzo bezpośrednio. Nie sadzę że jakiekolwiek nauczania, były tak bezpośrednie jak 
to dzisiaj i tydzień temu. Musicie zrozumieć, że zespół badawczy KF, jest częścią tego co 
nazywamy 'czystymi Duszami', i fizyczność, jej wymiar w żadnym wymiarze, nie ma 
znaczenia, oni są poświęceni zmianie i wiele badań zrobionych jest przez nich. Wymyślają, 
próbują, testują i wytrzymują to wszystko. Jeden z nich, pisze do mnie "trzymam te rzeczy w 
głowie, dostaję bólu głowy, boję się że mogę zmienić moją Duszę, lub coś wydarzy się w 
środku", a ja pomyślałem, "Dusza już została elewowana". Więc, możesz odczuwać bóle w 
wielu, miejscach o których nie wiesz i oznacza to że coś było z nimi nie tak, i już jest 
naprawione. Pięknem technologii plazmy jest oczyszczanie Duszy Człowieka, co oznacza, że 
ją elewuje, wytrzymuje wszystkie ??? i to z kolei zmieni Duszę fizyczności, jako że daje jej 
więcej, nie znajduje rozwiązań. Odkryjemy nowy rodzaj człowieka na tej planecie, poprzez tą 
technologię, odkryjemy nowe zachowanie, poprzez tą technologię. Czy możemy stworzyć te 
słońca które świecą na przestrzeni wszystkich lądów, tak że karmią i czynią z człowieka 
pokojowego. Z drugiej strony, gdy wszyscy staniemy się pokojowi, czy będziemy uprawiać z 
powodu głodu, lub czy będziemy uprawiać, tylko dla czystości robienia czegoś, co oznacza, 
że nie potrzebujemy i nikt nie może na nas naciskać lub bojkotować nas, ale robimy to bo 
musimy być czymś zajęci. Hodujemy jedzenie, zostawiamy je na ulicach dla ludzi by mieli, 
jeśli chcą ich przyjemności. To nie jest bajka, zobaczycie mamy wszystko ustawione by to 
zrobić, i w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy, została wykonana niesamowita ilość pracy dla 
potwierdzenia technologii i rządy zaczęły to dostrzegać. Największym problemem który 
mieliśmy było pokazanie rządom, wielu z nas wykonało wiele badań, tutaj i tam, małe 
kawałki tutaj i tam i teraz te małe kawałki zostały pokazane rządom i są one gotowe 
zainwestować wszystko aby zmienić warunki swojego narodu i gdy wszystkie narody będą 
się zmieniać w jednym kierunku jesteśmy JEDNYM NARODEM! Rządzę miłością, a nie 
poprzez konflikty. Zasadą Wszechświata jest brak konfliktów i stworzymy do tego podwaliny 
i człowiek teraz rządzi samym sobą. Zacznijcie robić te nienamacalne lub bez-pojemnikowe 
(nie zawarte w niczym) i zobaczycie zmianę w Ludzkiej Rasie, w oka mgnieniu. Jestem 
ciekawy żeby zobaczyć, ilu z was świeci, kiedy idzie po ulicy. Czy będzie to radiacja, lub czy 
tak jak raz ktoś powiedział, czy będzie to duszo-świecenie, wasza Dusza będzie świecić 
światłem. Jeśli cofniecie się do nauk, powiedziałem, członkowie Rady Uniwersalnej i Rady 
Ziemi będą rozpoznawani poprzez swoje Dusze, teraz rozumiesz. Te kontenery, te rdzenie, te 
piłeczki miały filtr, ciut poniżej siły elewacji człowieka. Teraz, nie masz żadnych limitów. 
Czy już będziemy kończyć? Macie wiele do przemyślenia i wiele do zmiany. (RC) Ok, 
dziękuję panie Keshe, po raz kolejny. (MK) Mam nadzieję że rozumiecie co zostało dzisiaj 



nauczone i mam nadzieję że nie zrobicie tego tylko żeby zobaczyć czy to jest, ale po to by 
zmienić Człowieka. Bardzo dziękuję. (PW) Panie Keshe, tutaj Pete (Przemek), Rada 
Uniwersalna, język polski, czy mogę pokazać coś na koniec co ułatwia dzielenia się wiedzą i 
poinformować ludzi o dostępnych zasobach internetowych? (MK) Tak, proszę. (PW) 
Dziękuję. Więc, od teraz, oba: Magazyn Naukowy Plazmy, i KF Magazyn Plazmy, są 
dostępne na wiki, więc jeśli udacie się do głównej strony wiki, możecie wybrać kategorię: 
Plazma Scientific Journal (Magazyn Naukowy Plazmy) i zobaczycie wszystkie artykuły 
opublikowane w różnych wydaniach KF Plasma Times (KF Magazyn Plazmy) 
zorganizowane miesiącami w których zostały wydane. I tak mamy listopadowe aplikacje, 
mamy wcześniejsze, wrzesień itd. aż do lipca, gdy zaczęliśmy wydawać te publikacje 
naukowe o plazmie. To wszystko jest w formie tekstowej, więc możecie łatwo transferować 
to do swoich językowych wiki i tłumaczyć je na swój własny język ojczysty. Także, ponieważ 
to jest tekst, wyekstrahowany z PDFów możecie po prostu poprzez prawe kliknięcie użyć 
swojej opcji auto-tłumaczenia w swojej przeglądarce, jeśli chcielibyście sami to sobie 
przetłumaczyć z angielskiego. W tym samym czasie, gdy mamy Naukowy Magazyn o 
Plazmie, jeśli cofniemy się do strony głównej, mamy także kategorię 'KF Plasma Times' 
(Magazyn Plazmy) i tutaj zobaczycie wszystkie artykuły, ponownie zaaranżowane 
miesiącami w których były opublikowane i możecie zobaczyć wszystkie artykuły, w każdym 
z miesięcznych wydań. Ponownie, w formie tekstowej, która jest łatwa do tłumaczenia dla 
społeczności językowych do swoich własnych językowych Wiki. Więc to jest także w 
odpowiedzi, na liczne maile i zapytania które mieliśmy o dostępności KF Plasma Times i 
naukowego magazynu w łatwym do przetłumaczenia formacie, więc to jest po raz kolejny 
wiadomość do wszystkich społeczności językowych i Poszukiwaczy Wiedzy, aby zajrzeć na 
wiki i te wszystkie informacje, są tam dostępne. Także, co to oznacza że gdy już jest na Wiki 
w zwykłym formacie tekstowym, możecie szukać artykułów. Więc jeśli nie pamiętacie w 
którym miesiącu dany artykuł był wydany możecie po prostu użyć jakiegokolwiek słowa-
klucz który pamiętacie z tego artykułu, w celu znalezienia tego artykułu. Czy to dlatego że po 
prostu chcecie go przeczytać, lub zreplikować eksperyment i dodać swoje własne obserwacje 
i rezultaty do tego artykułu, lub po prostu szukacie jakiś badań czy zostały już zrobione, 
ponieważ być może, sami chcecie przeprowadzić ten eksperyment. Więc, bardzo gorąco 
zachęcam wszystkich Poszukiwaczy Wiedzy i wszystkich tłumaczy w różnych 
społecznościach językowych, by zaglądnęli na Wiki i by wykorzystali zasoby które teraz są 
już dostępne na necie. Dziękuję bardzo. (MK) Czy mogę zadać ci pytanie? Używam swojej 
pozycji, jako zarządca Fundacji Keshe, aby wywrzeć na coś nacisk. Teraz gdy otworzyliśmy 
ten magazyn naukowy, i wiesz że około 14 lat temu, wysłałem publikację aby została 
opublikowana i została ukradziona przez eminentnego naukowca Hawking'a. Czy będziesz w 
stanie opublikować moją publikację bez recenzji partnerskiej? (PW) Oczywiście, to jest 
podstawową zasadą tego czasopisma naukowego, nie ma w nim recenzji partnerskiej, 
ymmm... (MK) Ja.... Przepraszam, kontynuuj. (PW) Nie, nie , proszę kontynuować. (MK) 
Nie, nie, po prostu mam opóźnienie głosowe, kontynuuj. (PW) Ok, więc jak pan wspomniał 
że taka była wizja od samego początku, że nie ma recenzji partnerskiej w tym Magazynie 
Naukowym o Plazmie. Każdy ma prawo opublikować jakiekolwiek były prawdziwe warunki 
jego własnych badań i eksperymentów, gdzie nie ma potrzeby nic sprzedawać, lub.... poprzez 
sprzedawanie mam na myśli, wiecie, bycie w tej samej Lini co poglądy innej osoby, nie ma 
recenzji partnerskiej to wszystko sprowadza się do postępowania każdej indywidualnej Duszy 
aby zaprezentowała prawdę, o tym jakie były rezultaty ich eksperymentów i by dzielić się tym 
z innymi, za pośrednictwem Naukowego Magazynu o Plazmie. Więc każdy w nauce o 
plazmie, może być naukowcem. Nie potrzebujesz tytułów, nie potrzebujesz wymyślnego 
sprzętu i innych rzeczy, po prostu prezentujesz to czego sam doświadczyłeś, na samym sobie i 
jakie były rezultaty twoich własnych eksperymentów, twoich własnych projektów badań i 



obserwacji i lekcji które ten eksperyment was nauczył. A więc, brak opłat publikacyjnych, 
brak recenzji partnerskiej po prostu czyste dzielenie się wiedzą, poprzez poprzez 
przejrzystość Duszy. (MK) Myślę, że nie odebrałeś mojej wiadomości. Naciskam żeby mój 
artykuł został opublikowany, zawsze chciałem żeby był opublikowany w Magazynie, 
przynajmniej mogę go opublikować jeśli go zaakceptujesz. Jest on w książce nr 3, ale byłoby 
miło zobaczyć go w Magazynie. (PW) Ok, ok, teraz widzę jaka jest wiadomość. Tak 
oczywiście możemy celować w następne wydanie grudniowe, aby mieć ten papier o 
tworzeniu się czarnych dziur w tym wydaniu grudniowym. (MK) Bardzo dziękuję. (PW) 
Będę bardziej niż szczęśliwy mogąc go zaakceptować. Dziękuję. (MK) Bardzo, dziękuję. 
Ciekawym jest to że świat nauki obrał nowy kierunek i wielu z nas jest szanowanych za to 
czego uczymy i czym się dzielimy. I dzielenie się, jest ważniejsze niż uczenie się. I miejmy 
nadzieje, że moim życzeniem, moim pragnieniem jest, by stworzyć Pokój, poprzez tą wiedzę. 
I za dzisiejszymi naukami, nie sięgam za broń, sięgam po Duszę człowieka i nauczyłem was 
jak to zrobić. I to jest to czego na tak wiele sposobów, szukaliśmy. Zacznijcie tworzyć, 
GaNSy plazmy. Za pierwszym razem nie jest łatwo, za drugim jest dużo łatwiej. Ale pamiętaj 
o jednej rzeczy, potrzebujesz pulsu, lub potrzebujesz zmienności gradientu i pól aby móc 
utrzymać Plazmę. Nawet wewnątrz swoich Plazm, bez stworzenia gradientu, nie osiągniesz za 
dużo. Powiedziałem wam jak zrobić pierścień, płaskie dyski, ale wewnątrz <nie słychać>, to 
jest kluczem do sukcesy, ??? gdy warstwy GANSu ??? Tak właśnie to osiągasz, nie po prostu 
przez wypełnienie ich jednym, ale poprzez mieszankę i każdy z tych gradientów tworzy wiatr 
plazmy.... Myślę że ci z was którzy zrozumieli ostatnie dwa zdania, <nie słychać>. Dziękuję 
bardzo za dzisiaj i tego rodzaju nauki zabierają dużo siły i .... Chciałbym bardzo podziękować 
i.... <niesłyszalne> miejmy nadzieję, że ktoś pokaże system lotu dla Duszy. (RC) Ok, dziękuję 
panie Keshe. Myślę że mieliśmy jeden Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do 
współpracy kfssiedupl@gmail.com Koniec tłumaczenia. 
 


