
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Napisy od 
10 minut 35 sek. Witam wszystkich na 231 Warsztatach Poszukiwaczy Wiedzy w czwartek 5 
lipca 2018 roku. Będzie to wyjątkowy warsztat, poświęcony pamięci Fabio Alfonzo jak 
widzieliśmy na początkowym wideo i jestem pewien, że Pan Kesh będzie miał coś do 
powiedzenia na ten temat, i także wiele innych tematów, dzisiaj, Więc naprzód, zacznijmy 
dzisiejszy show i posłuchajmy Pana Keshe, jesteś tam Panie Kesh? (MK) Tak, dzień dobry, 
dobry wieczór, dobry wieczór, gdziekolwiek, kiedykolwiek słuchasz tych Warsztatów 
Poszukiwaczy Wiedzy. Myślę, że to, co widzimy dwa lata temu i jest wiele dobrych rzeczy, 
które się wydarzyły, wiele rzeczy spowodowały, że Fundacja obrała zupełnie inny kierunek z 
powodu Fabio. Na tak wiele sposobów jego pamięć jest bardzo świeża. Świętujemy jego 
życie. Na tak wiele sposobów, zmienił bieg pracy Fundacji. Dał nam chwilę, by pomyśleć. Ja 
myślę nie tylko o Fundacji, ale o ludziach, którzy byli blisko niego, przeszli przez traumę, i 
wymusiło to wiele nowych rzeczy, nowe kierunki. Ghana nie miałyby takiego kształtu, gdyby 
nie z powodu Fabio. I wiele innych rzeczy, które są wypadkową jego błogosławionej Duszy. 
Kilka dni temu, kilka tygodni temu i za każdym razem, gdy mijamy miejsce wypadku, a 
zwłaszcza gdy mijamy miejsce w pobliżu miejsca, gdzie znajdowało się jego ciało trzymane 
przed pochówkiem, W tej samej chwili, w tej samej sekundzie, nie wiedzieliśmy, że jest w 
tym miejscu, Caroline i ja słyszeliśmy jego głos i oboje patrzyliśmy na siebie, i powiedziała: 
"Czy słyszałeś Fabio?" I dowiedzieliśmy się po południu że jest to tylko 20 metrów od nas, to 
bardzo dziwne uczucie, dla nas w tym samym samochodzie, przejeżdżającym po tym samym 
rondzie my byliśmy po tej stronie ronda, a jego ciało po drugiej stronie tego ronda w pokoju. I 
oboje słyszeliśmy jego głos, jego wołanie. I to było dziwnie i kiedy usłyszeliśmy od rodziny, 
że jest tam gdzie jest, i poszliśmy się z nim pożegnać po raz ostatni. Ten głos pozostał z nami, 
i za każdym razem, kiedy mijam to miejsce, przypomina mi się i słyszę ten głos. Teraz, dwa 
lata później i dzięki wiedzy, którą mamy o wypadku, jestem pewien że ludzie, którzy 
odpowiadają za to, zostaną za to osądzeni, Ale jesteśmy tutaj, aby świętować jego życie, co 
będzie miało miejsce w nadchodzącym czasie. Widzieliśmy zmiany w Naomi i świętujemy jej 
życie, zmieniła się bardziej w ciągu 3-4 tygodni i miejmy nadzieję, że przed końcem lata 
powinna być wśród nas, opowiadając nam wiele swoich żartów i kawałów. Ciągle jest tak 
samo zabawna, może nawet bardziej niż przedtem. Spędziłem z nią trochę czas ostatnio w 
ciągu kilku ostatnich tygodni, i ona nie straci ducha, wciąż jest bardzo zuchwała. Radości z 
bycia z nią jest uradowaniem dla nas wszystkich. Kiedy patrzę na jej zdjęcia z przeszłości i 
patrzę na twarz i obecne zdjęcia i gdy ją widzę. Dusza jest ta sama, ale o wiele szczęśliwsza, 
jakby nic się nie wydarzyło. Przeszła przez proces rehabilitacji i nauki wszystkiego, jak 
korzystać z palców u rąk, u nóg i towarzyszył temu, co nazywamy bólem, ale cieszy się z 
tego, ponieważ zrobiła coś nowego. I ona wciąż daje ci całusa i całuje bez przerwy, ponieważ 
ktokolwiek inny byłby prawdopodobnie inny, ale Naomi taka nie jest, cieszenie się życiem, 
dla niej, jest bardziej ważne niż cokolwiek innego. Za każdym razem kiedy widziałem ją od 
czasu wypadku, zawsze pokazuje że ludzka natura i człowiek jest potężniejszy niż 
nikczemność człowieka i możemy ją przezwyciężyć. Widzieliśmy ją najprawdopodobniej w 
tym, co jest dzieje się w telewizji na Malcie, i w innych programach. Ona stanie się symbolem 
Fundacji jak można oddać komuś życie, i jak dogłębna jest ta technologia. Szczególnie na 
przykład w ciągu ostatnich 3-4 tygodni, może więcej, może pięć tygodni tak, że zabraliśmy 
się za bezpośrednią naprawę części które nie zostały dokończone w mózgu i pokazuje to tak 
precyzyjnie, że możemy dyktować odzyskanie sprawności mózgu, rekonstrukcję mózgu. I 
pięknem tego jest, że robione jest to przez ojca, a nie przez kogoś z zewnątrz, więc to 
pokazuje że technologia jest w rzeczy samej w rękach każdego człowieka na tej planecie. To 
my musimy zdecydować o tym, jak ją rozwijać w tym, co chcemy rozwijać, a jeśli życzenie 
człowieka, który to robi i życzenie osoby, która je otrzymuje, jest tym samym, system będzie 
pracował doskonale. Widzisz ruch nogi i stopy, i te rzeczy zostały osiągnięte na różne 



sposoby, a niektóre mięśnie które nie pracują, możemy nawet precyzyjnie zwiększyć nacisk 
na mięśnie i coś takiego może być podyktowane poprzez różne użycie, różnych kompresów 
Plazmy. W pewien sposób strata Fabio przyniosła nam nowy wymiar dla nas, ale z innej 
strony celebrujemy jego życie, ponieważ zmienił bardzo dużo dla ludzkości. Kiedy 
pojechałem do Afryki nie chciałem wracać do Włoch, ponieważ było to tak straszne i ciężkie 
w tej całej sprawie, że powrót do Europy nie miał już żadnego znaczenia, więc włożyliśmy 
całą miłość i wysiłek, jaką mieliśmy, w Ghanę, aby sprowadzić Ghanę i Afrykę z powrotem 
na pozycję. Przypuszczam, gdyby nie to, że udaliśmy się do Gany na kilka dni i 
wrócilibyśmy, ale kiedy przeczytasz, jeśli wrócisz do tego, co pokazano na filmie, na tak 
wiele sposobów był dla nas jak syn, i o tym mówią napisy. Zrozumieliśmy, że życie jest by 
świętować i rozumiemy że celebracja życia, musi być prawdziwą egzystencją Duszy. Jestem 
pewien, że jego Dusza jest z nami i on jest tam, aby cieszyć się przedłużeniem istnienia. W 
dniu dzisiejszym celebrujemy jego życie, każdego 7 lipca, gdy ten czas nadchodzi, I tak jak 
powiedziałem, że zmienił bieg Fundacji na tak wiele sposobów, i jestem pewien, że efekty 
tego będą odczuwalne na wskroś przez Fundację Keshe przez lata. Śmiech, radość, co 
nazywam przeoczanie niedociągnięć, nawet jeśli mamy problemy, zawsze jest na to 
rozwiązanie. Dziękuję Giovanniemu, że jesteś tam, jako ojciec, bycie tam na tak wiele 
różnych sposobów wspieranie w wielu rzeczach, które mogą utrzymać go w przekonaniu, że 
miłość ojca do córki, jest dużo, dużo większa, niż cokolwiek innego i może przywrócić życie 
swojej córce i tak zrobił. Poprzez to niesie wiele radości ze zrozumienia, że Fabio i sytuacja z 
Naomi, idzie ręka w rękę, to był ten sam wypadek i wynik byłby zupełnie inny dla drugiego 
lub obojga z nich. Celebrujemy oba życia, a nie tylko dlatego, że widzimy to, co w fizycznym 
wymiarze, i możemy powiedzieć, że drugie nie istnieje, on istnieje bardziej w swojej Duszy i 
skutkach tego co zrobił. I widzimy, może radość ich obojga, a czasami, gdy siadam z Naomi i 
widzę jej zuchwałość, widzę w niej część Fabio. Zuchwałość i to jakim kiedyś był. Czasami 
myślę, że są dwie Dusze w jednym ciele i jest to bardzo interesujące, ponieważ ja nie patrze 
na fizyczność, Naomi kiedy jestem z nią. Patrze co jest w niej, co potrzebuje elewacji i 
zmiany i widzisz całkiem inną co nazywam, kobietę niż tą którą kiedyś była. Ponieważ oboje 
byli blisko nas, pracowali i praktycznie codziennie widzieliśmy się w biurze. I jest to radosne 
widzieć jak teraz Naomi do nas wraca, i jestem pewien, że w niedługim czasie powinna być z 
nami Na pewno będzie widać w niej część charakteru Fabio. I to jest niesamowite, jak widzisz 
ich dwoje nawet gdy ona nie może mówić. Świętujemy oba życia, obydwie Dusze i jestem 
pewien, że przed nami wiele radosnych chwil by przypomnieć sobie ich oboje w dobry 
sposób. Jest przedłużenie pracy Fundacji jak idziemy i robimy postęp. Wielu z was słyszało o 
magazynie, i prasie plazmowej, która wychodzi z Keshe Fundacji USA, teraz stała się 
dokumentem branżowym i w niniejszym dokumencie udostępniamy pracę Fundacji w ujęciu 
miesięcznym. I w tym numerze, w tym miesiącu, widzimy Fabio, jak również celebrujemy 
jego życie. Jeśli Ella, jesteś tutaj, chcesz przejąć, przedstawić tą część, i to, co w niej jest dla 
nas. (E) Tak, witam, dzień dobry. (MK) Czy chciałabyś przedstawić siebie, kim jesteś, co 
robisz. (E) Tak, jestem Ella jestem szefową Fundacji Keshe i mam zaszczyt przedstawić nowe 
wydanie KF Plazma Times także jako podziękowanie dla Fabio i dla radości, którą nam 
przyniósł na czas, kiedy go znaliśmy. W Plazma Times postanowiliśmy, że nadszedł czas, aby 
przenieść go na nowy poziom poziom, na którym ten magazyn można wydrukować i 
rozdystrybuować do rządów, społeczności, które biorąc go w swoje ręce i patrząc na niego i 
czytając nasze artykuły czują się dumne z bycia częścią społeczności Fundacji Keshe i czują 
się dumni z bycia częścią osiągnięć, które są prezentowane w tym magazynie Plazma Times. 
Próbujemy zebrać artykuły ze wszystkich kategorii. Chcemy informować ludzi na bieżąco o 
wydarzeniach, co stało się w ramach Fundacji Keshe na całym świecie. Postęp jaki robimy w 
edukacji w dziale edukacji KFSSI. Próbujemy wprowadzić ludzi w nowe produkty, które 
wychodzą z technologii Plazmy Keshe. I w specjalnej edycji na ten miesiąc dodaliśmy 



również memoriał Fabio, a także postęp Naomi w wychodzeniu ze śpiączki przy pomocy tej 
technologii. Również dlatego, że Fundacja Keshe jest tak szeroko rozpowszechniona staramy 
się być na bieżąco ze społecznościami językowymi i jesteśmy na bieżąco informowani o ich 
działaniach i dlatego zdecydowaliśmy się umieścić je w KF Plazma Times. Dla ludzi, aby 
zobaczyli, ile działań odbywa się na całym świecie. I jako sekcja specjalna również, 
załączyliśmy artykuł naukowy o plazmie, W którym pokazujemy, że jest to możliwe by wziąć 
Technologię Plazmy KF, i umieścić ją w formacie, że dzisiejsi fachowcy ludzie 
przyzwyczajeni do formatu uniwersytetów, mogą to przeczytać, i być może dzięki temu mogą 
to lepiej zrozumieć i mogą przynieść tę technologię do swoich rządów i mogą 
współpracować, aby w rzeczywistości dostarczyć ją swoim narodom. Dodatkowo 
zamieszczamy również część testymoniali i informacji o tym, w jaki sposób ludzie mogą 
dołączyć do nas w różnych działaniach, więc na ten miesiąc wybraliśmy KF wiki i wiele 
więcej ciekawych rzeczy pojawi się również w nowych wydaniach. Czasopismo od teraz, 
będzie publikowane co miesiąc, i co miesiąc będziemy mieli nowe ciekawe ciekawe treści w 
środku. Jak widać na okładce z przodu, mówimy, że ludzkość jest gotowa więc wiemy, że 
jesteśmy gotowi, chodzi tylko o żebyśmy sami uwierzyli, że jesteśmy gotowi na podróże 
kosmiczne. I kiedy uwierzymy i kiedy nasze Dusze powiedzą "tak wiemy", wtedy dołączymy 
do Uniwersalnej Wspólnoty. Więc wszystko rozchodzi się o moc rasy ludzkiej, poprzez 
uświadomienie sobie, że są w stanie być pokojową nacją i są zdolni do przyłączenia się do 
Uniwersalnej Wspólnoty. Jak już do tego przywykliśmy, mamy aktualizacje z naszych 
centrów badawczych, tak więc w wiadomościach Fundacji Keshe, będziesz w stanie 
przeczytać najnowszy artykuł Johna, w którym mowa o rozwoju statku kosmicznego, i gdzie 
dotarł i dokąd nas zaprowadzi. W dziale edukacji KFSSI chcieliśmy pokazać, że ludzie, 
którzy wzięli wiedzę z tej technologii, zastosowali ją w swoich szkolnych projektach, więc 
mówimy o naszych młodych ludziach. I stosując to, pokazali, jak dużo może być zrobione i 
otrzymują także zachęty, otrzymując nagrody. Więc w tym przypadku nasi studenci Plazmy w 
rzeczy samej wygrali pierwszą nagrodę w projekcie szkolnym, który nazywa się "mini 
technicals". Więc gratulacje zespołowi, który ciężko pracował nad przeprowadzeniem tych 
badań i projektu. W następnej edycji zobaczysz także pełną metodę tego jak to zostało 
zrobione. Będzie to w sekcji czasopisma naukowego. Rozmawialiśmy w 229 KSW Guiseppe 
właściwie i Giovani pomogli nam zrozumieć trochę więcej o interakcjach koszulki plazmowej 
z naszymi ciałami. Więc przypominamy ludziom o tym również w tej lipcowej edycji dla 
ludzi, którzy chcieliby dowiedzieć się o technologii i jej zastosowaniu w produkcie, mogą po 
prostu przejść do 229 KSW od 2h i 49 minuty i mogą ponownie posłuchać jeszcze raz 
Giovanniego i co prezentuje. I dla tych co chcą t-shirt mają link, został też opublikowany. 
Memoriał Fabio, by zapamiętać go i jeśli ludzie chcieliby zrozumieć więcej, w kontekście 
tego jaką był osobą, mogą przeczytać wszystkie komentarze opublikowane w tym czasie i 
najprawdopodobniej będą czuć to co my czuliśmy w momencie, gdy otrzymaliśmy tą 
wiadomość. W dziale medialnym mamy historię Nami od wypadku do dzisiaj, jak z pomocą 
ojca stosującego tą technologię, ponieważ był to jedyny jedyny sposób by postawić ją na 
nogi, I ten artykuł jest w zasadzie zaczerpnięty z maltańskiej publikacja. Byli zainteresowani 
historią Naomi i napisali o niej, więc my właśnie publikujemy ten artykuł w języku 
angielskim. W społecznościach językowych, zostaliśmy poinformowaliśmy, że rumuński 
zespół rozpoczął budowanie zespołu, gdzie spotkali się razem i przynieśli wszystkie swoje 
urządzenia, nawet zbudowali, kilka urządzeń w trakcie warsztatów i byli bardzo 
podekscytowani, mogąc pokazać swoje twory, które zrobili zgodnie z tym, czego nauczyli się 
od Pana Keshe. Więc podzielili się z nami kilkoma urządzeniami, eksperymentalnymi 
urządzeniami, które zbudowali swoimi Duszami. I dziękujemy ci Pannie Kesh za tą piękną 
wiedzę, którą się dzielisz z nami. Dotarliśmy teraz do czasopisma naukowego o Plazmie, to 
jest sekcja gdzie, rzeczy stają się trochę bardziej techniczne i naukowe, mimo to, każdy 



możemy to zrobić. Więc mamy zespół wsparcia, który może pomóc którejkolwiek z osób 
poszukujących wiedzy z całego świata, która by chciała stworzyć taki dokument, pomożemy 
mu umieścić go w tym samym formacie i dowolnym eksperyment, który ktokolwiek zrobił do 
tej pory, może stać się wpisem do czasopisma naukowego ponieważ wszyscy możemy to 
zrobić, wszyscy jesteśmy naukowcami. Z technologią plazmową, z technologią Plazmy Keshe 
wszyscy jesteśmy naukowcami. W tej edycji my właściwie zaczynamy od być może od 
pierwszego kroku w obrazowaniu plazmowym, jak określić siłę pola i Christian faktycznie 
prowadzi nas przez metodę przy użyciu specjalnego papieru pomiarowego i różne substancje, 
które są dostępne w dowolnym miejscu aby to zapewnić. I opisał on swój cel, metodę i trochę 
historii na temat metody, której użył i dokładnie krok po kroku, metodę bardzo szczegółowo, 
którą on wykonał, a następnie obserwacje, które się wydarzyły. I zgodnie z każdą kombinacją 
GANSów dostał różne odczyty. I przez te różne odczyty jest w stanie analizować i być może 
porównywać wyniki pomiędzy różnymi polami GANSów. W jaki sposób wchodzą w 
interakcje lub jak się zachowują, jak się prezentują - nazwijmy to tak, ponieważ nadal 
jesteśmy w fizycznej części, na tą chwile. I jak powiedziałam, każdy może powielić to co 
zostało zrobione i każdy może zaproponować swoją pracę i możemy ją opublikować. Mamy 
również testymoniale, od jednego z naszych głównych dystrybutorów z Włoch. I byliśmy 
naprawdę pod wrażeniem jego słów na końcu. On był z nami od początku, przechodził przez 
dobre i przez złe (rzeczy) i on wciąż jest z nami. I kochamy go za to i dziękujemy mu za to. I 
co napisał w ostatniej wypowiedzi pokazało nam, że naprawdę rozumie, dlaczego jesteśmy 
tutaj i co robimy. I powiedział, że Fundacja Keshe to nie tylko generator, ale głównie chodzi o 
zmianę świata. I to jest to, co my robimy, to nie jest tak że próbujemy tylko wystawiać 
produkty, które mogą zastąpić inne produkty na półkach w sklepie. Staramy się pokazać 
ludziom, że są zdolni do lepszego życia w obfitości i Pokoju i nie potrzebują wiele do tego. 
Więc ludzie, którzy nas słuchają, tych warsztatów i nauczań Pana Keshe i słów od Pana 
Keshe, w końcu się zmieniają. I poprzez zmienianie każdego słuchającego słów Pana Keshe, 
zmienimy cały świat. I oczywiście, jak zwykle potrzebujemy dużo wsparcia. Nasza 
społeczność wiki rozwija się tak samo jak wszystkie inne społeczności całego świata i 
potrzebujemy twojej pomocy, potrzebujemy twojej pomocy, aby stworzyć bazę danych do 
zbierania materiałów razem. By realnie przyczyniać się do wzrostu wiedzy i do wzrostu 
rozpowszechniania wiedzy na świecie. Więc chcielibyśmy zapytać was, czy macie godzinę 
lub dwie w ciągu tygodnia by pomóc Fundacji Keshe w złożeniu wiedzy razem w formacie, w 
którym ludzie mogą uzyskać do niej dostęp online i będą mogli wejść kontakt w to, czego 
uczy nas Pan Keshe. I jako tylna okładka magazynu chcieliśmy przypomnieć ci o naszym 
letnim wyzwaniu, ze strony zespołu we Włoszech, które w rzeczywistości oferuje całkiem 
niezłe pakiety dla tych, którzy chcieliby zamawiać (produkty) w określonych ilościach. Więc 
to jest edycja lipcowa, i opublikujemy ją na stronie Fundacji Keshe, linki będą również 
rozpowszechniane online za pośrednictwem mediów społecznościowych więc bądźcie czujni 
na ogłoszenie. I jeśli podoba wam się ten magazyn, mamy nadzieję, że zostaniecie 
subskrybentami również na sierpień i kolejne wydania, dziękuję. (MK) Bardzo dziękuję Ela. 
Jak widzimy stopniowo rzeczy nabierają kształtu i na różne sposoby, w różnych kierunkach 
Fundacja staje się ugruntowaną organizacją w każdym aspekcie. Teraz, co jest ważne w tej 
publikacji, jest to, że publikujemy artykuły. To daje dużo wiarygodności. Z czasem, jeśli 
robisz jakiekolwiek badania, jakąkolwiek pracę, po prostu zgłoś ją, jak to zrobiłeś, np. system 
medyczny, który pomógł twojej matce lub pomógł kotu lub odkryłeś, że robisz nową 
zabawkę, napisz to w formie publikacji naukowej lub prześlij to do zespołu Fundacji Keshe 
oni ubiorą go w formę naukową i będzie to przypisane Tobie. Nie musi to być recenzowane, 
nie recenzujemy niczego. To musi być recenzowane, ale przez ludzi, którzy potrafią tworzyć i 
testować te rzeczy, budują je i wrócą i dodadzą do tego lub może użyją do czegoś innego. To 
musi się stać kamieniem węgielnym wolnej wiedzy. W tej chwili wielu ludzi widzi wiele 



rzeczy nie tak z tym procesem, który został rozpoczęty i jak powiedziałem wiele razy, kiedy 
system lub grupa lub organizacja, lub Fundacja pracuje z myślami i linią myśli założyciela, 
wszyscy działają w ten sam sposób, ponieważ należą do tej samej szkoły myśli. I jako, że 
otwieramy nasze patenty i dzielimy się wiedzą swobodnie i ty to robisz swobodnie, nie ma 
lęku że ktoś to zrobi a Ty możesz na tym nie zarobić. Zawsze spoglądaliśmy na zarobki w 
kieszeni, co to nam przyniesie, ale nigdy nie patrzyliśmy na to, że dając z Duszy, komfort jaki 
dałeś jednemu człowiekowi czyni większą inwestycją w Duszę Człowieka, dla jej elewacji niż 
(pieniądze) w kieszeni człowieka. Pieniądze znikają, ale elewacja Duszy zostaje. I to jest 
piękno tego, ludzie nie rozumieją dlaczego i sposobu w jaki dzielę się wiedzą. Ponieważ dla 
mnie na koniec dnia życie toczy się dalej. I kiedy jest czas zmiany wymiaru fizyczności, który 
będzie miał miejsce, nikt nie zdołał zatrzymać tego procesu od początku czasu wszechświata. 
Ale elewowanie Duszy jest jedną z największych rzeczy, których człowiek nigdy nie 
zrozumiał. Dajemy swobodnie, a wraz z tym, gdy ojciec ratuje życie syna lub gdy ojciec 
ratuje życie córki, błogosławieństwo które przynosi Dusza Człowieka, pozwala wszystkim 
Duszom, którzy za nią podążą, by także były elewowane. Więc nie jest to ważne co 
patentujesz, a czego nie możesz opatentować ale dzielenie się wiedzą oznacza 
zapisywanie/zbieranie wiedzy. I w tym samym czasie zbieranie wiedzy oznacza, że możesz 
uratować czyjeś życie i resztę tego, Więc, te artykuły gdy wychodzą jako artykuły naukowe, 
które zaczynamy wypuszczać, zacznij wrzucać ich więcej, nawet te które rumuńskie dzieci, 
które zdobyły nagrodę. Zróbcie z nich publikację, jak to zrobiły i umieść to tam. I pozwól im 
zaproponować to jako publikację naukową, a potem my zawsze możemy zaprosić je tutaj, gdy 
zgłaszają tą publikację do naszego czasopisma naukowego. Wielu z was buduje rzeczy i tak 
długo, jak jest to w granicach i warunku pracy Fundacji, opublikujemy to, zrób z tego artykuł. 
I nigdy nie wiadomo kto może się z Tobą skontaktować i co może się wydarzyć. Więc 
'Plazma Times' jest początkiem, właściwie czasopisma naukowego, czasopisma które 
znajduje się na jego końcu wykonanego przez naukowców z KF bez wzajemnej recenzji i to 
jest piękno tego. Nikt nie publikuje publikacji ludzi, bez recenzowania ich. My nie 
recenzujemy, najprawdopodobniej będziemy sprawdzać pisownie, czy jest poprawna, i czy 
zdjęcia muszą być przeniesione w inne miejsce. Będą one opublikowane w taki sposób, w jaki 
go przesłałeś i nikt nie może dokonać ich recenzji. I w nadchodzący czasie w tym, co 
nazywamy w wersji tego na żywo, powinien istnieć link, poprzez który ludzie mogą umieścić 
komentarz do niego (artykułu). W ten sposób go recenzujemy. Robimy jego 'przegląd 
partnerski'. Ludzie którzy czytają artykuł mogą go skomentować. Mamy warunki w których 
interakcja na żywo powinna być możliwa. Może ktoś inny doda swojej wiedzy do nich. I 
wtedy jest recenzowany przez recenzenta, który jest który używa tego i może dodać swój 
komentarz w temacie. Więc, dojrzeliśmy już wystarczająco by zrozumieć, że nic nie musi być 
ukryte. Jeśli Bóg nie ukrył przed człowiekiem, wiedzy o kreacji, dlaczego człowiek powinien 
ukrywać to, co tworzy, lub odkrywa o wiedzy Boga. I próbuje w pewien sposób ukryć wiedzę 
myśląc, że jest taki mądry. Poprzez tego rodzaju proces, bardzo się zmieniamy. Miałam 
przyjemność spotkać się z mężczyzną, w tym tygodniu dał mi dużo przyjemności usłyszeć 
wiele rzeczy, o których nam powiedział, o których wiedzieliśmy, i otrzymaliśmy 
potwierdzenie tego że, niektórzy światowi liderzy doceniają to, co robimy, to jak to robimy, i 
jak to jest wykonywane. I potwierdzenie, że praca Fundacji nie jest ukrywana przed 
światowymi przywódcami. Jednocześnie daje nam to szansę zrozumienia, jako że nas 
słuchają, możemy wnieść nasze myśli i zmienić kierunek i kurs. I wiedza musi być 
kompletna. Wiedza musi znajdować się na krawędzi, że dzielimy się nią w trakcie gdy się jej 
uczymy. I jest zmieniana i ulepszana i jest dodawane do niej bez uprzedzeń.. I to wiele nas 
nauczy, tego rodzaju publikacje naukowe, dadzą nam bardzo dużo. Myślę że zespół Fundacji 
Keshe musi wrzucić ten magazyn KF Plasma Times na listę czasopism publikujących 
artykuły naukowe. nie tylko po to by tu być, Zobaczcie w sieci i zobaczcie, gdzie są miejsca, 



w których publikowane są dzienniki KF Plazma Times, jako czasopismo naukowych 
artykułów, Ludzi mogą dostarczać nam inne dokumenty których nie mogą opublikować. 
nazwanych: publikacjami bez wzajemnej recenzji, a następnie jest to dla ludzi, którzy przyjdą, 
znajdą zaufanie i sprowadzą nam mnóstwo ludzi, kiedy zrozumieją więcej. Jak jeden z 
naśladowców Fundacji Keshe mówił mi że jest wiele osób, które wciąż muszą wiedzieć, co 
my robimy i gdzie jesteśmy, i co mogą zrobić z tą wiedzą dla siebie samych. Czy widzimy 
Johna w tle? Czy jest tam gdzieś? Cześć John. Czy chciałbyś... oświecić nas, co robisz ze 
swoim statkiem kosmicznym, jak daleko jesteś i ja może dam ci trochę wskazówek, co my 
robimy. Więc... moje serce mówi mi, że jesteśmy poprawni w robieniu wielu rzeczy, ile 
chcesz żebym, o tym mówił? Myślę że mogę puść na lunch i wrócić tutaj z obiadu wrócić z 
kolacji, wrócić ze śniadania... OK więc otwórzmy, daję ci wszystko, gdziekolwiek jesteś. Czy 
jesteś blisko twojego CO2 lub jak to nazywasz, jesteś blisko twojego Deuteru, którego 
używasz. Nie, jestem w domu jest bardzo późno dla mnie teraz. Więc dam ci... Dam ci 
wskazówkę, Ok. Kiedy testujesz H2, jedyną metodą, nie tylko jednym ze sposobów, jest 
jeden sposobów, na potwierdzenie, że jest to H2, jest przyłożenie do niego magnesu. 
zobaczysz, czy porusza się za magnesem. W porządku i czy powinien się poruszyć? I gdy się 
poruszy masz H2. OK więc mamy H2. Gratulacje. Tak... Co musisz zrobić... powiem ci, tego 
rodzaju badanie rozwojowe... dlatego dzielimy się wiedzą na tak wiele sposobów. Jeśli 
stworzyłeś H2 i jest czarne, jak mówiliśmy przez cały czas od początku, powodem że jest 
czarny, jest to że, H2 na wiele sposobów jest w plazmatycznym warunku, i w warunku 
plazmatycznym z powodu jego orientacji, staje się węglem 6, aby zrobić pełną kulę lub 
heksagonalny kształt, gdy umieścisz pola magnetyczne razem jest to naturalny proces, kiedy 
są warstwy w nich. Więc w tym procesie, kiedy jest węglem, jeśli rozumiesz skład 
parametrów pól magnetyczno grwaitacyjnych węgla okaże się, że prowadzi do powstania 
zachowania jako plazmowego stanu żelaza. W większej strukturze, więc zachowuje się jak 
magnetyczne, ale w rzeczywistości jest to Deuter. Aby zrozumieć i kiedy mówisz, że możesz, 
kiedy używasz magnesu, i ty mówisz, że się poruszył, weź sobie nano powlekane dwa 
magnesy, i umieść je w soli i połóż w nim deuter. i jak zwykle próbujesz zrobić GANS, 
myślisz że są to, co nazywamy magnesami, ale wystarczy połączyć oba magnesy nawzajem 
drutem i pozostawić, połączenie dwóch przewodów do obciążenia, które jest bardzo małe. A 
następnie zostaw je, a to, co obserwujesz, to że najczarniejszy staje się różowawy. Staje się 
wodorem. Pod wpływem pola magnetycznego lub staje się trytem zmieniają się na różowo. 
Ale wciąż możesz zobaczyć czarne pozostałości pochodzące z tworzenia CH3, ponieważ jeśli 
wrócimy do CH3, To jest to o co dużo ludzi pyta mnie, w jaki sposób otrzymujemy 
potwierdzenie, i wiem że Jon, wie jak to zrobić, to bardzo proste, bo mogę to narysować dla 
ciebie, Musisz zrozumieć, na początku produkcji tego, co nazywacie CH3, Co robisz to 
wkładasz do środka miedź z powłoką nano, a następnie wkładasz to, co nazywamy powłoką 
kompozytową, która jest cynkiem i żelazem, (żelazo powlekane cynkiem) więc jeśli w 
rzeczywistości popatrzysz, pracujesz nad bardzo typowym warunkiem gdzie... pogrubię to 
ponieważ nie widzę w ten sposób) Masz powłokę cynkową, a następnie za nią masz żelazną 
powłokę żelazo w środku ponieważ to jest stal galwanizowana. Więc to, na co musisz 
spojrzeć w sposób naukowy, to bardzo podobne do, masz dwa procesy zachodzące w tym 
samym czasie. Masz ten proces, którym jest Cynk i to, co nazywasz miedzianą powłoką nano, 
a potem masz drugi proces, który jest pomiędzy żelazem i cynkiem przepraszam miedzią. 
Więc te dwa procesy muszą stworzyć własny warunek, to daje ci CO2, które stworzyłeś, a z 
drugiej strony żelazo, i to daje ci tutaj różnicę w pierwszej z nich, jest to 56 do 60. Tak? A w 
drugim jest cynk, który ma zwykle sześć. Tutaj, to miedź i żelazo w jego izotopach jest mniej 
więcej tylko trzy, dlatego dostaniesz CH3 w bilansie energii, czyli stąd pojawia się Wodór. 
Więc kiedy w tym procesie przechodzisz do izotopów, wtedy dowiadujesz się częściowo, gdy 
bilans cynku znika, gdy powłoka tego to, co nazywamy ocynkowaną blachą, teraz masz tylko 



do czynienia z H3. Ale ze względu na balans węgla do cynku jest mniej więcej usunięty bo 
używasz go w produkcji CH3 teraz pozostaje tylko H2. ponieważ cynku tam nie ma i 
warunek węgla między cynkiem a nanopowłoką miedzianą nie istnieje. Więc w 
rzeczywistości to, co masz masz pokryte nanopowłoką Cu to około 60 59 60, i masz to, co 
nazywamy żelazem, samym żelazem. Więc jest to bardzo mała luka, jedyną rzeczą, która 
zostaje w większość daje ci H2. Ponieważ równowaga interferencji między tymi dwoma, jeśli 
pójdziesz w kierunku 57, 58 w kierunku 60, 59 H2 ma większą moc, balans jest stabilniejszy 
H2 zostaje stworzone, ale natychmiast zmienia się sam w warunek ponieważ ma obecność 
żelaza, zmienia się na tego co nazywamy izotopami sferycznego dynamicznego warunku 
które tworzą i absorbują pole magnetyczne właściwości żelaza. Więc zachowuje się jak 
żelazo i wchodzi w interakcje z polem magnetycznym. To przynosi wiele wiedzy w tle dla 
świata nauki i jeśli wrócisz od początku kilka miesięcy temu, kiedy zaczynałem uczyć cię, 
zawsze mówiłem, że Duter jest czarny, a teraz, jeśli je przetestujesz potwierdzisz to i jeśli 
użyjesz pól energetycznych, zobaczysz, że się zmienia na różowy lub to, co nazywam 
pomarańczowymi kolorami, które są h3, bo jeśli to był czysty żelazny nano materiał, z 
którego zostaniesz, to żelazo, i nie powinien zmieniać koloru. ale gdy zmieni się na h3, jeśli 
umieścisz na nim magnes widzisz, że się nie porusza, ma właściwości H3. To jest jeden ze 
sposobów potwierdzających czy produkujesz Duter, który jest paliwem Kosmosu. I czy 
wszystko było w porządku z tym, czego nauczyliśmy się do tej pory. Więc myślę, że innym 
kluczem do tego jest, tworząc to, co właśnie nazywamy diamentową strukturą materiału, i 
kiedy pokazałeś mi zdjęcia w zeszłym tygodniu, gdzie pokazałeś iskrzenie zdjęcia z 
materiałami czuję, że musimy dotrzeć do tworzenia się tych nanokrystalicznych struktur. Czy 
mogę podzielić obraz? Tak śmiało. Nie zapomnij jako część nano-struktury, kryształów które 
widzisz, możemy wyjaśnić to także dlatego, że masz tam kompozytową pozycję. Robiąc 
cynk, używając w tym nano powlekanej miedzi z aluminium w tym procesie częściowo, jak 
powiedzieliśmy, że tworzymy pole magnetyczne, tak jak tworzyliśmy kiedyś CO2. ale teraz 
ze względu na stan obecności wodoru, który pochodzi z pola magnetycznego Plazmy wodoru 
z tej przestrzeni część wodoru staje się h2o, więc węgiel uwalnia lub pochłania nie ma dokąd 
pójść, aby się gdzieś przywiązać. Więc w warunku pola magnetycznego w Nano materiale i 
jednocześnie GANSie Plazmy, która powstaje, nie ma alternatywy, i staje się GANSem węgla 
w strukturze krystalicznej, która jest jak kształt diamentu. I dlatego widzisz diament, 
ponieważ jeśli ty możesz sobie poradzić, bo ze względu na płytki cynkową, którą masz i 
żelazo przepraszam i miedź pokrytą nano, przyciągasz węgiel do i w połączeniu z Tlenem w 
wodzie tworzysz CO2, dlatego właśnie tworzymy CO2. Teraz dlatego, że masz żelazo i 
tworzysz podwójne H2 w pewnej kompozycji, większość wodoru z powodu nieskończoności 
w kierunku lżejszego wchłaniania pola magnetycznego, kieruje się w stronę wodoru, więc co 
się dzieje, woli przyciągać wodór niż węgiel. Więc nie ma tlenu, odszedł do węgla, aby stać 
się CO2, więc węgiel jest nadal tworzony w tej luce, która jest absorbowana ze środowiska, 
wchodzi, ale teraz mado czego się przywiązać więc pozostaje energetycznie w takim 
krystalicznym stanie, staje się, błyszczącymi kryształami, które widzisz, to czysty, czysty 
diament, czysta, to co nazywamy Plazma węgla, ta błyszcząca to węgiel i potrzebujesz go! Ci 
z was, którzy zajmują się rozwojem kosmosu, potrzebujecie tego węgla, a jeśli wy 
zrozumiecie, jak się z nim bawić jest to, że jest jedną z podstaw systemu lotu w przyszłości 
dla tych, którzy wejdą w rozwój kosmosu. Ponieważ jeśli uda się go zebrać, istnieje sposób na 
zebranie tego, w czasie nauczę was jak to zrobić, to jest to, co nazywamy rezerwowym 
zbiornikiem magazynowym rozwoju przestrzeni, ponieważ z węglem, zwłaszcza jeśli masz 
Deuter, który jest podstawowym materiałem, możesz zrobić wiele kreacji dla dowolnych 
elementów we wszechświecie. W czasie nauczymy cię, jak z niego korzystać i jeśli możesz 
zebrać te kryształy węgla w swojej własności może doprowadzić do powstania wielu, wielu 
materiałów i wielu pól magnetycznych i możesz to stworzyć w taki sposób, że to zmienia 



swoje parametry i siłę we wszelką materię, którą chcesz. Cieszę się, że poszedłeś tą ścieżką, 
więc pozwól mi udostępnić ekran. Proszę bardzo. Czy widzisz to? Tak. Widziałem to zdjęcie, 
wysłałeś mi dzisiaj rano. Czy możesz wyjaśnić co widzisz i co możesz je trochę lepiej, 
możesz je zbliżyć? Tak zobaczę. Więc, co zrobiliśmy, więc to jest nasze H3 tutaj. 
Zanurzyliśmy je w słonej wodzie i to, co robimy, to cofamy się w procesie, w którym 
przechodziliśmy bardziej w kierunku powielania, Tworzyliśmy materiały przy użyciu naszych 
piłeczek GANSowych, W te piłeczki dajemy sól potasową i po raz pierwszy zrobiliśmy to z 
soli magnezu lub soli morskiej, i po tej stronie wkładamy pręt węglowy, a po drugiej stronie 
stawiamy płytę cynku i to, co otrzymaliśmy bez rozkładania pręta węglowego, otrzymaliśmy 
tą dość dużą ilość struktur węgla krystalicznego. Widzisz wszystkie te małe białe kropki, 
które w rzeczywistości świecą, jeśli światło było na nich. Jeśli spojrzysz w dół, to ma warstwę 
aminokwasów na wierzchu, ale jeśli popchniesz to odsuwając aminokwasy i patrząc na to, to 
jakbyś miał tak małą lśniąca kopalnię o strukturze diamentowej, więc jeśli myślę, że one są w 
węgle stanie Plazmy w strukturze diamentu lub ma nano węglową strukturę Diamentów, która 
moim zdaniem jest, teraz to moje przemyślenia, może być wykorzystana jako dodatek do 
innych materiałów, takich jak nasz CH3, tutaj na przykład do CH3 lub CO2, aby na przykład 
zwiększyć moc. Ta diamentowa krystaliczna struktura w przeciwieństwie do powiedzmy, na 
przykład kiedy robiliśmy coś podobnego z krzemionką i produkujemy krzemionkowe 
kryształy miałoby inną strukturę, ale nadal ma miejsce dla, powiem, że wzmacniam 
amplifikację w przeciwieństwie do materiałów, których używamy i ich możliwości. To moje 
przemyślenie. Nie oznacza, że jesteś w błędzie, prawda? I myślę również, że kiedy mamy tę 
krystaliczną strukturę diamentu, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu ze zdjęciami, które 
udostępniłeś, gdzie widzieliśmy iskierki te w H3, że te kryształy są tym, co pozwala nam 
połączyć nasze emocje z materiałami. Jak duży kryształ widzimy wiele razy my używamy 
wielkich kryształów dla naszych myśli i naszych energii, ale te małe kryształki mogą robić te 
same podobne rzeczy i pozwalają nam by doczepić się do.... jeśli chcesz do do materiałów i 
energii, które chcemy stworzyć. Inną rzeczą którą robimy... Zaczynasz otwierać drzwi, 
zamierzam połączyć cię z tymi drzwiami, z czymś bardzo ważnym. Jak zawsze mówię, ty 
idziesz, a ja pokazuję ci drogę. Ty właśnie wspomniałeś o czymś bardzo ważnym i 
umieszczam to w tle wiedzy i nauki, by była zrozumiana dla Ciebie. Jeśli powrócisz do 
struktury aminokwasu, kiedy rozmawialiśmy o węglu, wodorze, azocie i tlenie, gdzie tlen jest 
grawitacyjnym, polem trzymającym trzymającym razem, gdzie wodór jest dostawcą energii, 
azot doprowadza do całej struktury, aby móc przenosić i węgiel jest linią połączeń, między 
wszystkimi elementami. Więc jeśli wrócisz w zrozumieniu tego, zrozumieniu, że jeśli masz, 
tak jak powiedziałeś, aminokwas lub aminokwas fizyczności człowieka dodanego do tego 
procesu. Wówczas istnienie i obecność kryształów węgla, jest częścią Lini komunikacyjnej 
pomiędzy kapitanem i między ludźmi sterującymi a produkowaną energią. Istnienie tych 
kryształów wstępnie i od początku, zostało wyznaczono dla tego efektu, i teraz rozumiesz. I 
jesteś poprawny w swoim założeniu, że jeśli rozumiesz użycie kryształów węgla w stanie 
plazmatycznym i zrozumiesz wszystkie nasze nauki od samego początku, tak naprawdę 
zawsze mówiliśmy o węglu, który jest komunikatorem, połączeniem, bieżącym połączeniem, 
połączeniem elektrycznym między komórkami, dlatego w każdym procesie medycznym 
używamy zawsze CO2, aby stworzyć to połączenie. Rozumiejąc to, że stworzyłeś ten węgiel 
w Nano strukturze pojemnika GANSu, Co nieuchronnie oznacza , że są w nim aminokwasy 
tej planety, powinno Ci to dać wskazówkę, lub przynajmniej wskazanie by zrozumieć, 
poprzez tą linię, możesz połączyć działanie myśli i Duszy Człowieka do pracy systemu, 
Zatem, istnienie i obecność kryształów węgla jako stanu Plazmy, jest połączeniem między 
człowiekiem, który jest operatorem, a systemem. To jest połączenie zdalnego sterowania i to 
jest natychmiastowe. Więc ci z was, którzy przybliżają się do tego, co nazywamy 
komunikacja w czasie zerowym, powinieneś dużo zrozumieć na temat tego, co zostało 



wyjaśnione. Daje to nowy wymiar, daje to wam nowe zrozumienie, i naukowo zrozum to, 
dlaczego i jak, i teraz rozumiesz, dlaczego. Te kryształy, kryształy węgla, jak to nazywamy, 
ale w stanie plazmatycznym, w rzeczywistości są twoim połączeniem, jeśli rozumiesz jak 
tego używać, jestem pewny, że wielu z was to rozbuduje i rozwinie tą wiedzę to jest częścią 
twojej komunikacji czasu zerowego. I wraca do tego co jest w Lini, tego, co nauczaliśmy na 
początku, że węgiel jest linią komunikacji, łącznikiem między energiami i wymiarami. Ale 
kiedy wchodzisz w stan plazmy i zrozumiecie to w nadchodzącym czasie, gdy ewoluujecie w 
edukacji wszechświata że to jest linia między Duszą Człowieka a działaniem systemu Więc ci 
z was, którzy szukają, pracy poprzez waszą duszę by kontrolować znaleźliście to. Ponieważ 
nie zapominajcie, część Duszy Człowieka jest stworzona z interakcja samego węgla i 
aminokwasów, dynamicznych aminokwasów, które stworzyły, co nazywamy tą wolną 
przestrzenią, lub co nazywamy Duszą Człowieka, centrum energii. Więc jeśli wrócisz i 
zrozumiesz to i wprowadzisz ten system w dynamiczny stan, wielu z was, którzy zmierzają w 
wymiar podróży i rozwoju kosmicznego przez to, co nazywamy technologią plazmową 
dowiecie się, w jaki sposób twoje myśli doprowadzą do stworzenia ruchu. Wyjaśniłem to w 
bardzo ukryty sposób, w trakcie rozwoju technologii kosmicznej w Iranie jak wrócicie do 
niektórych nauk, w których wyjaśniłem, że możemy dyktować w którym kierunku system 
będzie latał, to jest sposób w jaki możemy zrozumieć, że możemy go kontrolować. Tworzenie 
pól w dynamicznych kulkach, o których wiemy, ale teraz wiemy w którą stronę chcemy latać. 
Więc ci z was, którzy uruchomią podwójny system, dowiecie się że poprzez trzymanie 
systemu, który jest uziemiony, który jest tym silniejszym poprzez to, możesz kontrolować ten 
drugi na dystans. Co to znaczy? Jeśli pamiętasz, że po prostu umieściłem (...) John czy 
możesz wrócić? (RC) Musiałem wyciszyć John'a, myślę, że miał nagranie grające w tle z 
którym musi sobie poradzić. Mogę odblokować Johna, kiedy będziesz go potrzebował. (MK) 
OK, więc to, co jest ważne, w pewnym sensie, aby zrozumieć, to by ustawić system, zawsze 
mówiliśmy, Pozwól że wyczyszczę. Co ja zrobię, <nie zrozumiałe>, o jest tutaj. Jeśli 
pamiętasz zawsze mówiliśmy, że potrzebujesz dwóch systemów, z których jeden jest inny od 
drugiego tak że jeden staje się lżejszy, więc dyktuje dokąd iść. Gdy trzymasz drugi system 
przy tobie i możesz zrozumieć proces plazmatycznych magnetycznych pól w połączeniu z 
kryształami. Więc Ty poprzez stanie i zrozumiałeś to poprzez myśli systemu kontrolującego 
który jest z Tobą, to jest system bliźniaczym i ty możesz dyktować jego pozycję. Nie 
potrzebuję być na planecie Zoos by wysyłać tam system, mogę kontrolować z tym, co noszę, 
co jest esencją tych dwóch i w tym kierunku kontrolować. Gdzie w rzeczywistość to może 
być kluczem w twojej kieszeni, Gdzie przez niego, przez jego siłę możesz się udać, w 
pewnym sensie, ustawiając jeden, który ty dyktujesz drugi, podąża na pozycję. Myślę, że 
niektórzy z was są w tej pozycji dojrzewając i nadszedł czas nauczenia was wszystkich. Teraz 
dla tych z was, którzy przychodzą do podróży kosmicznych, wymiarów, takie jak chińska 
grupa, które powinniśmy rozpocząć testować w inny sposób, teraz rozumiesz, jak będziesz 
kontrolować. To nie jest tylko przez przypadek, że system poleciał w tą stronę, przez jedną 
sekundę, milisekundę w twoich myślach, chciałeś by był tam, więc co to robi, to kierunkuje 
go tam. A potem, jeśli pójdziesz o krok dalej, to rozumiesz komunikację czasu zerowego 
poprzez system. Tesla rozumiał to bardzo słabo, jest coś, co wyjaśniłem bardzo niedawno o 
Tesli i wielu z was, którzy pracują nad dziełem Tesli, rozumiecie to. Tesla dokonał wielu 
odkryć, wyjaśniłem to chińskiej grupie, niedawno, kilka dni temu czy tydzień temu. Tesla 
zrozumiał pracę tego, co nazywasz działaniem DC, które, co nazywamy jego forte, jego 
polami, ale ukrył wiele rzeczy, które rozumiał, ale nadział się lub nie miał zamiaru wspierać 
żadnej teorii, którą miał cokolwiek wspólnego z Edisonem. Nie był niewinnym człowiekiem, 
Tesla był bardzo sprytnym człowiekiem. Ponieważ on zrobił to w swoim procesie, nie 
pracował tylko nad DC, i zrozumienie transferu pól i energii. On bardzo dobrze zrozumiał, 
pracę, tego co zażywamy, prądem AC i DC prądu stałego. Ale cokolwiek zrozumiał o DC, to 



ukrył to i nigdy tego nie pokazał. Bo wtedy Tesla, potwierdziłby poprawność pracy Edisona. 
Edison chciał zniszczenia Tesli, ale Tesla wybrał milczenie wiedzy, aby zaszkodzić drugiej 
stronie aby nie dać mu nic więcej, aby nie dać mu większej wiarygodności. I jeśli czytasz 
prace Tesli, widzisz wiele z tej wiedzy, ukrytej w jego pracy. W wielu z jego prac potwierdza 
poprawność, w jaki sposób DC może być użyty i jak on używa go w ukryty sposób, aby nie 
było to zauważone, żeby nie dać żadnej wiarygodności Edisonowi. Jeden położył słonia na 
krześle elektrycznym, zwierzę do zabicia. A drugi ukrył to nie dzieląc się by potwierdzić 
poprawności wiedzy. I w pewnym sensie oboje skrzywdzili więcej niż mogli i dzięki temu 
ludzkość cofnęła się o wiele więcej w zrozumieniu wiedzy, Ale jeśli rozumiesz to, co właśnie 
wyjaśniłem i zrozumiałeś transmisję czasu i przestrzeni, gdzie oba nie istnieją w kreacji 
wszechświata, wtedy zrozumiesz, że możesz kontrolować wszystko teraz, gdy masz 
stworzony podwójny system. Wyjdź na zewnątrz w nocy, spójrz na gwiazdy, widzisz 
kombinację systemów, kombinacja tych... One wszystkie są częścią nauczania rozwoju 
technologii przestrzeni kosmicznej, Bez nich nie możesz, ponieważ zostaniesz uwięziony. 
Wyjdź na zewnątrz i rozglądnij się, widzisz dwa jasne światła, bardzo podobne, w tej samej 
odległości, są to bliźniacze gwiazdy. Ale czasami, czasami gwiazdy bliźniacze ze względu na 
ich skład pierwiastka i pole magnetyczne utworzone w różnych pozycjach we wszechświecie, 
zobaczysz coś takiego. Jeśli jesteś ukierunkowany w inną stronę, to wtedy zobaczysz je jako 
cztery. W istocie gwiazdy powstają jako formacja gwiazdy. Kiedykolwiek spojrzysz w niebo i 
zobaczysz tą formację, to musisz zrozumieć, że gdzieś istnieje jeszcze jedna w przestrzeni, na 
którą aktualnie nie patrzysz, być może jest przestrzeń zawierająca je, jeśli spojrzysz, gdzieś 
tu, więc tam, nawet jeśli te i te są bliźniacze i te i tamte są bliźniacze, w strukturze, z powodu 
pól magnetyczno grawitacyjnych, pozycjonują się i to, na wiele różnych sposobów kreuje dla 
siebie przemieszczanie się wymiarów we wszechświecie i to wytwarza wiele uchwytów w 
tym, co określamy jako galaktyki i układy słoneczne, pojawiające się w związku z interakcją 
dwóch różnych systemów, które łączą się, a następnie się rozłączają, co prowadzi do tego, co 
określamy jako bicie serca, lub systemu kontroli. Jeśli na to spojrzysz, to co zobaczysz? 
Wodór, węgiel, tlen i azot. Ale nie patrz na nie jak na nazwy, patrz na nie jako na pola 
magnetyczno grawitacyjne i one tworzą życie na tej planecie. Więc teraz rozumiesz jak życie, 
które jest niewidoczne dla człowieka istnieje we wszechświecie. Te dwa systemy pojawiły się 
i stały się Formacją Gwiazdy, każdy z nich posiada własną charakterystykę sił związaną z 
jego pozycją, co tworzy potęgę życia w warunkach wszechświata. Stają się strukturą 
aminokwasów wszechświata. Człowiek nie posiada wystarczającej edukacji by móc dostrzec 
tą formę, ale nadejdzie czas, gdy zobaczy. I wskazówką pomocną tu, będzie to, żebyś wyszedł 
w nocy i popatrzył w głębię gwiazd i zobaczysz i znajdziesz to, znajdziesz ten aminokwas, 
który prowadzi do kreacji życia i inteligencji, w wymiarze tej planety. I teraz widzisz jak 
część struktury układu słonecznego człowieka w kosmosie i w galaktyce, staje się życiem 
innego bytu, którego inteligencja ludzka nie potrafi pojąć, co nazywamy Kreatorem. Jesteśmy 
częścią jego struktury, jesteśmy jego częścią. Jesteśmy komórkami jego fizyczności z Duszą, 
która jest połączona z Duszą Kreatora, tak samo jak Dusza naszej fizyczności, komórek 
naszego palca połączona jest z Duszą naszego ciała. Więc rozumiesz nawet jeśli Ziemia taka, 
jaką jest teraz planetą, sama jest częścią komórki w strukturze wszechświata, jeśli spojrzysz 
na to głębiej. Więc nawet systemy słoneczne, nawet galaktyki, które tworzą warunki zgodne z 
ich pozycją, zarówno mają, jak i stają się częścią kolejnych aminokwasów dla nas, 
aminokwasy są początkiem życia i egzystencji. Więc jeśli taka kombinacja Plazmy w 
warunkach tej planety, może stworzyć życie to takie same warunki w głębinach 
wszechświata, w aminokwasach wszechświata, które nazywam warunkami pól przestrzeni, 
które stają się i są częścią istnienia Kreatora, ponieważ są tym samym czym jest komórka 
palca ciała człowieka w połączeniu z Duszą Człowieka. Więc teraz rozumiesz w jaki sposób 
jesteśmy połączeni z Duszą Kreatora Jesteśmy małymi komórkami i będąc tu jesteśmy 



stworzeni w tych samych warunkach i jest to forma zabezpieczenia życia, a życie oznacza 
zdolność do zabezpieczenia pola magnetycznego, które tworzy dynamikę i równocześnie 
istotę kreacji Duszy, a w tym układzie podwójnej gwiazdy, masz Duszę systemu. I ci z was, 
którzy to rozumieją i wiedzą jak wy-pozycjonować we właściwym miejscu mają kontrolę nad 
systemem, w taki sam sposób jak tworzy się system bliźniaczy i jeśli możesz zastosować ten 
bliźniaczy system w strukturze swoich aminokwasów jako system kontroli, to będziesz miał 
kontrolę wewnątrz swojej własnej struktury. Więc teraz prawdopodobnie rozumiesz jak 
kontrolować system w technologii kosmicznej, która nadchodzi, to ty masz to kontrolować i 
ty masz zrozumieć i wytworzyć kryształ węgla, który jest linią komunikacji, bo nasza Dusza, 
jeśli pamiętasz, jeśli włożysz węgiel i inne rzeczy razem, to umożliwisz proces kreacji, tego, 
co określamy jako wolną Plazmę, o której mówiliśmy. Więc rozumiesz że wolna Plazma jest 
Duszą systemu. I jeśli ustawisz siebie jako kontrolera tych relacji i ten aminokwas tam 
zawarty, o którym mówiliśmy, stworzony jest w Duszy Człowieka, po przez węgiel, to 
zrozumiesz te zmiany i zrozumiesz, że proces kreacji nie jest limitowany do ludzkiego ciała, 
ale jest połączony z całością kreacji wszechświata. A więc w tym sensie, ci z was, którzy 
obrali ten kierunek rozwoju szczególnie jeśli chodzi o technologię kosmosu, wtedy możesz 
tworzyć warunki, możesz tworzyć systemy, bo teraz rozumiesz proces kreacji aminokwasu, 
który jest tego początkiem czyli CH3, z którego wyodrębniły się kolejne wodory i tryt, co 
doprowadziło do do kreacji życia. A następnie w tym procesie rozumiejąc, że twoja praca 
prowadzi do stworzenia możliwości sterowania komunikacją w czasie zerowym o czym 
zawsze myślałeś, że jest możliwe, teraz masz pełne potwierdzenie tego i to widzisz, 
obserwujesz proces tego, widzisz, że jest to możliwe i teraz masz potwierdzenie jego 
istnienia. Więc rozważając to zagadnienie, jeśli weźmiemy pod uwagę kryształy, chodzi o 
kryształy węgla, a ponieważ nie możemy tego dotknąć, więc zapytałem naszą grupę 
badawczą w Chinach, chodziło mi o to, czy mogą to wypompować i przefiltrować i oni zrobili 
wszystko, próbowali wszystkiego ale nie mogli przefiltrować, bo jest to pole plazmatyczne 
ustalone i skonwertowane i następnie gdy wyjaśniłem tak jak wyjaśniam wam, żeby to 
zrozumieć, bo jest to element procesu zrozumienia, że te kryształy Plazmy nie są stałą materią 
krystaliczną, tylko częścią struktury i jeśli wiesz co z tym zrobić, to te kryształy węgla, są 
linią twojej komunikacji w czasie zerowym. Wróć do poprzednich wykładów i spróbuj 
zrozumieć, co mówiłem o paraliżowaniu systemów militarnych, wszystkich technologii 
wojskowych, kilka dni temu chciałem, żeby liderzy światowi powiedzieli o zmianach, które 
nadchodzą, ale gdy mówimy o zmianach w liniach produkcji mikrochipów w układach 
połączeń, to skąd one pochodzą? Kryształ węgla, który umożliwia kontrolę i transferuje 
energię, możesz sparaliżować każdy system militarny na świecie. Musisz zrozumieć, że nie 
można ruszyć żadnego systemu, który jest dynamiczny ponieważ działa on w balansie 
systemu energii, ale w stanie materii czip węglowy można zablokować. Więc rozumiesz jak 
to działa. Więc masz dynamiczny kryształ, który jest połączony z twoją, jak to określamy, 
Duszą i następnie wprowadzamy to do stanu materii i teraz widzimy, że żaden nawet 
pojedynczy czip nie może już działać, jeśli tak zadecydujesz. Więc rozważając ten temat, to 
technologia kosmiczna kończy wszelkie wojny, które człowiek zadecydował wywołać przy 
pomocy narzędzi wymiaru materii. A że ich siła jest tak potężna więc aktualna technologia 
rządzi całkowicie. Więc teraz rozumiesz z naukowego punktu widzenia, jak ostrzegamy 
Amerykę, jak ostrzegamy światowych liderów my zamieniamy najpotężniejszą broń w 
nicość, ponieważ obecne systemy sił, broń atomowa, samoloty transportowe, cokolwiek 
posiada śmiertelny ładunek, wszystko zawiera węgiel, jako element mikro kontrolera, i teraz 
już wiesz, że możesz zamienić, jeśli zrozumiesz, mikroprocesor z przewodnika w rezystor i 
odwrotnie i nie musisz nic zmieniać, nie musisz pisać programu, a wszystko, co robisz, to 
generujesz pole i przewodnik staje się opornikiem po przez zablokowanie jednego ogniwa. I 
to jest to, czego potrzebujemy, bo w przestrzeni kosmicznej potrzebujemy tego dla 



bezpieczeństwa, a jest to część zrozumienia przepływu pól magnetycznych we 
wszechświecie. I jak mówiłem, ludzie tacy jak John, jak ci z Europy, mamy również 
przebywających w Chinach, 4 czy 5, aktualnie. Każdy z was dorzuca krok po kroku, trochę do 
zrozumienia, co pozwala przedstawić wszystko w formie informacji do nauki i jak mówiłem 
wcześniej, teraz rozumiesz podstawy nie tylko technologi kosmicznej, ale zrozumienia, że 
technologia kosmosu jest elementem całościowego zrozumienia całości struktury technologii 
kosmicznej, kosmicznego rozwoju komunikacji. Już niedługo, widzę to po szybkim rozwoju, 
będę was uczył manifestacji fizyczności w wymiarze egzystencji faz Plazmy, co oznacza, 
możliwość transferu własnej energii do każdego wymiaru i manifestacji siebie w 
różnorodnych formach. Teraz, gdy mamy już drzwi otwarte do zrozumienia istoty Plazmy i 
istnienia kryształu węgla. Kryształ węgla w kondycji Plazmy istnieje nie tylko na tej planecie, 
ale jest kamieniem węgielnym ruchu i wszelkich połączeń i komunikacji we wszechświecie. 
Ale przejawia się w różnej skali. (J) Czy mogę pójść dalej i otworzyć jeszcze jedną puszkę 
pandory? (MK) Możesz otworzyć, ale będziesz musiał mówić i uczyć rzeczy, których ja nie 
chcę uczyć. (J) Mam jeszcze jeden film, który chcę pokazać, ty go już widziałeś. Mówi o tym 
jak my przechwytujemy neutrony, żeby zasilać nasz pojazd do wyższego poziomu, to dla nas 
jest coś nowego, Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy 
kfssiedupl@gmail.com Dalsze napisy od 1 godziny 39 minut Ci z was którzy są w 
dynamicznym stanie pracy technologii kosmicznej zrozumieją to bardzo szybko. Możecie 
tego użyć bardzo szybko. Więc, w procesie, możesz ciągle produkować neutron, i interakcja 
neutronów tworzy twoje siły pól grawitacji. Więc, idziemy o jeden krok do przodu w rozwoju 
kosmicznym i zrozumieniu. Więc, gdy deponujesz nowe energie w środku, plazmy, w środku 
słonej wody, słona woda zmieni kolor i należy zrozumieć, że ta woda nie jest czystą wodą, tak 
jak myślałeś że to sól. Teraz masz krystaliczną strukturę neutronu która w zależności od 
zasolenia stworzy różne kolory. Więc jeśli weźmiesz słoną wodę, czystą i wtedy używasz jej 
do łapania, zwalniania neutronów by być w stanie ich używać. Kiedy wybierasz wodę z tego 
musi mieć nieznacznie inny kolor. Musi być. (JB) Czy widzi pan zdjęcie na ekranie? (MK) 
Przepraszam? Tak. (JB) Zdjęcie na ekranie? (MK) Tak, mam bardzo słaby internet. Mam 
nadzieje że słyszycie mnie wyraźnie bo ja czasami słyszę was z przerwami. Widzę zdjęcie. 
(JB) Ok, ja dobrze słyszę. Słychać pana dobrze. Więc to jest zdjęcie na którym umieściliśmy 
wodór, deuter i tryt, w różnych solach, soli potasowej z dwoma kulkami, pustymi kulkami, 
pływającymi w środku pomiędzy materiałami. I co odkryliśmy to to, że ten Deuter zaczął 
tworzyć niebieską smugę dookoła górnej części tego. Zaczęło się tak że było to czarne, a 
potem przeszło w tak jakby niebieski. I wydaje się że niektóre z tych ymmmm.... H3 wiemy 
że są iskry, małe iskry/połysk, ymmmm nie znaczące jak w tym drugim ale małe iskierki w 
tym. Więc, wyzwaniem teraz jest to, że gdy wyciągniemy to z tego środowiska to czy 
neutrony uciekają czy musimy to mieć... Wie pan, czy mogę wziąć to z tego do statku 
kosmicznego i zacząć tym kręcić w środowisku? (MK) Widzisz, pozwól że wytłumaczę Ci 
coś bardzo ciekawego. Yeah, tak, ale widzisz idziesz cofasz się. Czy mnie słyszysz Jon? (JB) 
Tak, słyszę. (MK) Hello. (JB) Słyszę pana dobrze, czy mnie słychać? (MK) Ok, pozwól że 
wytłumaczę Ci ukrytą widzę, i sposób w jaki.... nie ukrytą wiedzę ale coś, potwierdzenie, 
zrozumienie. Ymmmmm ciekłe planety jak Ziemia, mają wiele ciekawych rzeczy dla 
Człowieka Kosmosu. Kiedy podróżujesz w głębinach kosmosu i masz ze sobą wodę, z tej 
planety, jesteś bardzo szanowany, jest to zrozumiałe, że pochodzisz z planety na której 
istnieje życie i możesz go używać. Ale, wiele razy widzicie interakcję tego co nazywamy, 
Uniwersalnej Społeczności, którzy przychodzą i biorą to co nazywasz kąpielom, w Oceanach 
tej planety. Jest zasadą w pewnym sensie, co daje interakcja ze słoną wodą morza. W 
systemach kosmicznych są to wysoce cenione towary. Ale nie jej wartość, mogą zreplikować 
ją sami, ale gdy bierzesz ją z planety jak ta, jest... jest wysoce ceniona. Więc, dlaczego, jak 
powiedziałem, zawsze patrzymy na kosmos w kontekście tego co mają, co mogą nam dać. 



Ale ta planeta ma wiele wiedzy i majątku który jest... które miło jest mieć. I jedną z tych 
rzeczy jest słona woda. Naucz się, zacznij rozumieć, jak używa się słonej wody w technologii 
kosmicznej. Jest to jedna z najcenniejszych rzeczy jakie człowiek będzie brał ze sobą w głębię 
kosmosu. Widzieliście jak poprzez słoną wodę życie zostało stworzone na tej planecie i z jej 
powodu. Więc ma wartość, ma zrozumienie, ma ma.... egzystencję i potwierdzenie życia, nie 
tylko dla życia, ale dla podróży w głęboki kosmos. Kiedy używasz soli, w równym balansie, 
we wszystkich swoich systemach. Cofnij się do początku, kiedy uczyłem was o nawet o CO2, 
pracowaliśmy z solą. Teraz nadszedł czas dla człowieka by zrozumiał, jak ta rzecz gra. Jak 
przestrzeń pomiędzy elektronami lub plazmami azotu i wodoru spowalnia tak że staje się 
energią na następne. Słona woda, jest kamieniem węgielnym nie tylko kreacji ale 
zwalnianiem pól magnetyczno-grawitacyjnych jakiejkolwiek jednostki. Więc, jeśli 
zrozumiałeś to do tego momentu, rozumiesz, że słoną wodę można użyć do wyłapywania 
neutronów. Jest ona jednym z największych kapitałów jakie masz. Pole grawitacyjno-
magnetyczne transferuje energię neutronu do słonej wody. Dokładnie jak.... Jeśli spojrzysz na 
to, wy zawsze.... jak mówiłem, człowiek jest tak fizyczny, czasami dokucza mi to czemu 
idziemy tą drogą. Ale jeśli na to spojrzysz, kładziesz blaszkę Nie lubię używać tego.... 
Kładziesz butelkę, dajesz do niej soli, dajesz cynk, i miedź i co dostajesz? Tworzysz pole 
węgla, więc wyłapujesz węgiel. Jaka jest różnica jeśli poszerzysz swoją więdzę i staniesz się 
realistą w stosunku do tego co mówisz. Teraz, tworzysz dynamiczny system. Co zrobiłeś? 
Dałeś tutaj sól CH3, lub to co nazywasz H3. Tutaj dałeś sól tego co nazywasz, Deuterem tak? 
Więc kiedy umieszczasz kiedy umieszczasz, tutaj wodę, słoną wodę, w tej przestrzeni, jaka 
jest różnica? To jest ta płytka, to jest ta płytka. Miałeś słoną wodę, więc tutaj w tej przestrzeni 
tworzysz, warunek plazmatycznych pól magnetycznych neutronu, który jest jedyną rzeczą 
która zostaje, jest różnicą pomiędzy tymi dwoma. Więc, twoja słona woda, pokazałeś nam 
puste kulki, co z nimi zrobisz? Chcesz otworzyć kulki, gdzie go położysz? Zniknie. Ale jeśli 
teraz to rozumiesz, masz neutron. To jest najłatwiejszy sposób na produkcję neutronu. Tak jak 
mówiłem, Rządy bo wydali na to miliardy. A wy robicie to za grosze?! Ale masz go, w swojej 
formie energii. I jeśli zrozumiesz i cofniesz się do tego co powiedzieliśmy, kreacji reaktorów, 
wtedy idziesz o krok w przód. Wtedy, nawet jeśli stworzysz czwarty system, który jest pusty 
w środku, wtedy interakcja jest taka sama tutaj. Ponieważ siły pól tworzą warunek 
centralizacji. Jedyny balans Energi który pozostał to neutron, pomiędzy H3 i deuterem (H2). 
Więc, rotacja tego i rotacja wnętrza która znowu bazuje na soli, daje Ci grawitacyjno-
magnetyczne pole Uniwersum. To jest twój system do latania. Ponieważ interakcja tych 
dwóch, tworzy pola, ponad granice zrozumienia człowieka w kosmosie. W ten sposób, 
tworzysz wielokrotnie-podwójną warstwę siły magnetyczno-grawitacyjnej, tak jak dokładnie 
na tej planecie. Te dwie plazmy ponad sobą, w zależności czy rozumiesz następny system 
kontroli, daje Ci wszystko czego potrzebujesz. Lot, ruch i nie zapominaj, ponieważ w 
krystalicznej strukturze pierwszego i drugiego zawiera się struktura węgla i kontrolujesz 
wszystko poprzez swoją linię myśli. Szybciej, ponad prędkość światła. Wyścig kosmiczny się 
zaczął i mówię Ci że Chińczycy was prześcigną. (JB) Nie sądzę, teraz gdy mamy to. (MK) 
Aaaahhh "Nie sądzę", ponieważ nie masz części tego, nie daliśmy wam wszystkich sekretów, 
czyż nie? Jesteśmy gdzieś pomiędzy Chińczykami i Amerykanami, ale są inne rzeczy w 
strukturze których nie zrobiliście, i dostaniecie od tego kopniaka. Musicie zrozumieć, że w 
waszej strukturze kosmicznej, przeoczyliście niektóre punkty. Więc, szukaliście neutronów.... 
systemów neutronowych tak, że możecie stworzyć energię szeroko ponad i wielu z was pyta o 
jednostki energii. Mogłem dać wam te jednostki 2 lata temu. Jeśli rozumielibyście tą 
technologię. Cofnijcie się do patentu numer 2. Bateria do reaktora plazmatycznego. I 
pokazuje tam małą kulkę, teraz widzicie z czego zrobiona jest ta kulka, jeśli to rozumiecie. 
Ale ta energia jest w warunku plazmatycznym, wtedy musicie się jej nauczyć jeśli chcecie 
prze konwertować ją w elektron. Ponieważ nie zapominajcie, każdy elektron we 



Wszechświecie, co nazywacie prądem elektrycznym, jest inny niż ten na tej planecie. Więc, 
musicie wiedzieć jak to opanować, tak że możecie tworzyć warunek lotu kosmicznego. I 
powiem wam coś, Chińczycy polecą do niedzieli. Jeśli wszystko pójdzie ok, Chiński system 
do latania, i poinformowaliśmy Chiński rząd i prezydenta Xie, że będziemy latać w tym 
tygodniu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem. Wszystko zależy od tego jak 
Chińczycy wykonają swoją robotę. W innym przypadku, technologia jest kompletna. 
Jedynym problem jest, jak będziecie go kontrolować, i wtedy mówisz "zrobiłem reaktor, 
zrobiłem system i zniknął". A my na to "gdzie, pokaż nam, nie wierzymy Tobie". Kreacja 
systemu do latania, to nie problem. Kontrolowanie go, bycie w stanie produkować wodę, 
powietrze, energię którą może być przekonwertowana w ciele człowieka na jedzenie i wodę, 
kreacja stanu materii, tak że pozbywa się choroby ze struktury systemu Ochrona przed polami 
magnetyczno-grawitacyjnymi oceanów pól Wszechświata. Zrozumienie ochrony i systemu 
obrony tak że możesz lecieć w każdej strefie, przetestujemy, miejmy nadzieję, Chińczycy 
przetestują system pod wodą i nad w morzu Chińskim bardzo niedługo, i ciągle zostało dużo 
do zrobienia. Jak mówiłem, uczyłem Cię, pracowaliście nad tym, znaleźliście sposób, ale 
pustka w kulce to pustka w mózgu, potrzebujesz czegoś do trzymania jej pól, aby potwierdzić 
jej egzystencję. Na tej planecie, sól jest jedną z towarów Wszechświata. Używamy różnych 
rzeczy we Wszechświecie, tak że możemy zwolnić i zaabsorbować neutron czy cokolwiek, 
ale macie ją i ponieważ tworzycie sól w waszych na wszystkich poziomach 'trzymania' 
GANSu, więc kiedy używacie jej do absorpcji, zrozumiecie że wszystko jest takie same. 
Zespół tłumaczy Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com Dalsze 
napisy od 2 godzin 1 minuty 37s. Mówił pan o rozdzieleniu Duteru jako paliwa kosmicznego 
za pomocą magnesów na wodór i tryt poprzez ekspozycję deuteru na pola magnetyczne. Więc 
czy mógłby pan powiedzieć coś więcej w tym aspekcie bo to jest bardzo interesujące bo ja 
widzę że deuter jest głównym paliwem... Deuter Deuter w swym funkcjonowaniu to 
zbalansowane pole energii ze zgromadzonym nadmiarem energii. Bo jako fizyk nuklearny 
zawsze patrzyłem jak byliśmy niedoinformowani lub jak nie zrozumieliśmy procesu kreacji 
systemu. Gdy masz sam neutron to jest neutron. Gdy neutron się dzieli staje się pakietem 
dwóch. Te dwa są w równowadze. Lecz co się dzieje cokolwiek ten uwolni ten musi złapać. 
Więc nie mają nic do dodania Dlaczego więc widzimy kreację neutronu lub dodanie 
neutronu? Gdy masz elektron i proton dwie zbalansowane energie przepraszam proton i 
neutron i zbalansowaną energię. cokolwiek te dwa uwolnią co nie jest potrzebne może pójść 
w głębię kosmosu lecz wszechświat zawsze znajduje równowagę. więc co robią jeśli na to 
spojrzysz To tworzy równowagę z tym. Więc w nich starających się karmić masz sytuację z 
trzema gwiazdami. Gdzie w środku masz warunek wolnej energii. Ten warunek wolnej 
energii jeśli dochodzi do procesu energii pól magnetycznych to zaczyna się ruszać 
samodzielnie. i wtedy tworzysz ponownie formację gwiazdy która zostaje powołana do 
życia.. kreację istnienia i kontroli. Więc gdy mówisz o wodorze który jest tym Deuterze który 
jest tym. i Trycie który jest tym. musisz zrozumieć co to oznacza. Masz dwie opcje w bardzo 
prosty sposób dlaczego mówią, że tryt jest radioaktywny? Bo nie rozumieją, że powstaje ze 
względu na istnienie trzeciego neutronu który stara się podzielić by stać się kolejnym 
protonem i elektronem. Co się stanie? Otrzymasz elektron i proton i w pewien sposób kolejny 
proton i dwa elektrony co otrzymujesz? Masz dziwny zestaw. Tak się stać nie może. Więc co 
się dzieje? Ten neutron an wysokim poziomie uwalnia tyle energii by się podzielić by w 
pewien sposób stać się tym. Jeśli rozumiesz podział trytu w przemyśle atomowym i 
zrozumieniu zaawansowanej fizyki To właśnie otrzymasz. Masz to i ten neutron stara się 
wytworzyć warunek separacji od tych dwóch odpychając się bo ma większe pole 
magnetyczne w porównaniu do tego. i posiada elektron absorbujący całą energię. Więc 
radiuje tak duże pole. by stworzyć W rzeczywistości jeśli na to spojrzysz To staje się tym i 
poprzez uwolnienie nadmiaru energii staje się tym. więc w zależności od tego jaką dasz 



kreację pól do tego kończysz z deuterem i wodorem. jak widzisz. Więc to idzie w obie strony. 
Więc w części procesu trytu który starasz się zrozumieć, który nazywasz H3 który nazywam 
nieczytelne radioaktywnym materiałem tworzysz warunek dostarczenia nowej energii by 
wytworzyć deuter i wodór. i co się dzieje wtedy twój wodór natychmiast jako H2O na tej 
planecie doprowadza do tworzenia wody. Zostajesz z deuterem. Deuter sam rozpoczyna 
proces krystalizacji warunku aminokwasu który jest początkiem życia. jeśli byłbym na tej 
planecie i posiadał tylko deuter i tryt mogę stworzyć każde życie jakie chcecie Bo musicie 
zrozumieć kombinację i skład pól. Nie stan materii. Więc gdy wprowadzisz pola grawitacyjno 
magnetyczne w tej strukturze poprzez magnesy to tworzy nowe środowisko gdzie jeśli będę 
mógł to zrobić poprzez ustawienie magnesów w procesie co robisz? tworzysz tą 
nierównowagę gdzie neutron może się uwolnić bo tworzysz nowy warunek podtrzymania. 
lecz ze względu na to że pracujesz w stanie GANS Magnesy nie są konieczne. ich warunek 
tworzy swój własny wodór. lecz jest on w warunku plazmatycznym a te które masz w 
deuterze tworzą te błyszczące kryształy. ale w tym jest więcej. w tym co właśnie 
wytłumaczyłem ale musicie zrozumieć proces fizyki plazmowej w wymiarze kreacji a nie 
fizyki plazmowej w stanie materii. Więc to jest bardzo łatwe jeśli to rozumiesz Zajęło mi to 
lata by wytłumaczyć to moim profesorom a oni nie byli w stanie tego zobaczyć. i 
powiedziałem do widzenia przemysłowi nuklearnemu brytyjskiego rządu. Lecz musisz 
zrozumieć gdy pracujesz w ten sposób nie masz promieniowania. lecz możesz użyć 
promieniowania w inny sposób by to wytworzyć, bo neutron sam w sobie jest materiałem 
radioaktywnym jest najbardziej radioaktywnym elementem znanym we wszechświecie a 
człowiek nigdy tego nie zrozumiał. Bomba neutronowa to tworzenie uwolnienia jej siły w 
stanie materii lecz jak powiedziałem w zeszłym tygodniu rozumiecie interakcję stanu pól mój 
boże możecie udać się z jednego wszechświata do drugiego. bo wtedy możecie wytworzyć 
inne energie wewnątrz neutronu by zreplikować warunek i siłę neutronu w tamtym 
wszechświecie Jednym z powodów dla których każda komórka ciała człowieka ma inną 
pozycję to dlatego że równowaga neutronu w sile jego struktury atomowej jego jądrze. 
System jak aminokwas nie może się zejść razem jeśli nie posiada zrównoważonej energii 
neutronu wewnątrz Wodór w aminokwasie ciała człowieka jest w stanie plazmowym i niesie 
zbalansowaną energię deuteru która łączy się z węglem. dlatego otrzymujesz CH3. Połączenie 
CH3 nie jest przypadkowe bo H może ewoluować uwalniając neutron w połączeniu by 
stworzyć równowagę dwóch węgli. bo teraz staje się sam to heksagonalny warunek transferu 
energii. co to oznacza jeśli na to spojrzysz tłumaczyłem to dziś rano Gdy masz deuter 6 sztuk 
zobacz co otrzymujesz uzyskujesz stan węgla. ale to jest w warunku plazmatycznym. i to 
może prowadzić do powstawania kryształów które widzicie, wodór zachowujący się jak 
kryształ węgla. ale to jest kształt dynamiczny lecz jeśli to rozumiesz i to poruszysz co ci to 
da? prostolinijnie bez piątego kwadratu jak to nazywają w technologii plazmowej co 
otrzymujesz? możesz się udać w każdym kierunku 12 18 24 i iść w górę jeśli to rozumiesz to 
ci wyjaśni nawet w jaki sposób życie powstaje w plazmatycznym warunku na tej planecie 
wtedy w kosmosie możesz tworzyć życie wtedy może zrozumiesz historię Adama i Ewy. 
gdzie Adam jest kreatorem a Ewa jest człowiekiem. Koniec tłumaczenia. Zespół tłumaczy 
Kfssi polska. Zapraszamy do współpracy kfssiedupl@gmail.com 
 


