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Zostałem wysłany z powrotem do zakończenia mojej pracy którą 
rozpocząłem jako Royal Raymond Rife. 

Ta książka jest osobistą zemstą niedokończonego biznesu.  

Autor 

"Stwórz kłamstwo tak duże jak to możliwe, 

zachować prostotę,  

powtarzaj to i w końcu w to uwierzą." 

Szef propagandy Nazistowskiej - Dr Joseph Goebbels 

"Szaleństwo: powtarzać to samo w kółko i oczekiwać innych/różnych 
wyników." (dotyczy to chemioterapii...)" 

Żaden problem nie może być rozwiązany z tego samego poziomu 
świadomości, osoby która go stworzyła." 

"Logika zabierze Cię z A do B. Wyobraźnia zabierze Cię wszędzie." 

Albert Einstein 



Kwoty Nikola Tesla (tak jakby je wszystkie zostałe wyjęte z mojego 
umysłu….): 

"Jeśli chcesz znaleźć tajemnice wszechświata, myśl w kategoriach 
energii, częstotliwości i wibracji."  

"Nie obchodzi mnie, że ukradli mój pomysł. Chodzi o to że nie mają 
żadnych własnych pomysłów."  

"Dzisiejsi naukowcy myślą głęboko, a nie jasno. Trzeba być rozsądnym, 
aby myśleć jasno, ale można też myśleć głęboko i być totalnie 
szalonym."  

"Dzień, w którym Nauka zacznie badać zjawiska niefizyczne, osiągnie 
większy postęp w ciągu jednej dekady niż we wszystkich poprzednich 
wiekach jej istnienia."  

"Teraźniejszość należy do ich; przyszłość, dla której pracowałem, jest 
moja."  

"Mój mózg jest tylko odbiorcą, we Wszechświecie jest rdzeń, z którego 
czerpiemy wiedzę, siłę i inspirację. Nie przeniknąłem w tajemnice 
tego rdzenia, ale wiem, że istnieje."  

"Nie sądzę... nie ma takich emocji, które mogą przejść przez ludzkie 
serce, jak te które odczuwa wynalazca, jak widzi  kreację swojego 
mózgu która przemienia się w realność/sukces . . .  
Takie emocje sprawiają, że człowiek zapomina o jedzeniu, śnie, 
przyjaciołach, miłości, wszystkim." 

"Wszystko, co było wspaniałe w przeszłości (wynalazki), było 
wyśmiewane, potępiane, zwalczane, tłumione - tylko po to, aby 
wyłonić się jeszcze silniej, jeszcze bardziej triumfalnie z tej walki."  

"Dzisiejsi naukowcy zastąpili matematykę eksperymentami i wędrują 
od równania do równania, i ostatecznie budują strukturę, która nie ma 
żadnego związku z rzeczywistością."  



"To, co jeden człowiek nazywa Bogiem, inny nazywa prawami fizyki."  

"Gdybyś znał tylko nadrzędność liczb 3, 6 i 9, to miałbyś klucz do 
wszechświata". 

"Być możesz będziesz żyć tak długo, aby zobaczyć horrory stworzone 
przez człowieka poza jakimkolwiek wyobrażeniem." – (Medycyna 
Zachodnia) 

"Prawdziwy naukowiec nie dąży do natychmiastowego rezultatu. Nie 
spodziewa się, że jego zaawansowane pomysły zostaną łatwo pojęte. 
Jego praca jest jak sadzonka - na przyszłość. Jego obowiązkiem jest 
położyć podwaliny pod tych, którzy mają przyjść, i wskazać drogę. 
(Naukowiec) Żyje, pracuje i ma nadzieję".  

"Moja metoda jest inna. Nie spieszę się do aktualnej pracy. Kiedy 
wpadam na pomysł, zaczynam go od razu budować w mojej wyobraźni. 
Zmieniam konstrukcję, wprowadzam ulepszenia i całkowicie operuję 
urządzeniem w moim umyśle."  

"Z pewnością niektóre planety nie są zamieszkane, ale inne są, a wśród 
nich musi istnieć życie we wszystkich warunkach i fazach rozwoju."  

"Było wiele dni, kiedy [ja] nie wiedziałem, skąd będzie pochodzić mój 
następny posiłek. Ale nigdy nie bałem się pracować, poszedłem tam, 
gdzie ludzie kopali rów ... [i] powiedziałem do że chcę pracować. Szef 
spojrzał na moje dobre ubrania i białe ręce i zaśmiał się do innych ... 
ale w końcu powiedział: "W porządku. Splunij na dłonie, wskocz do 
rowu (i pracuj)." Pracowałem ciężej niż ktokolwiek inny. Na koniec 
dnia miałem $2."  

"Naukowcy od Franklin’a do Morse’a byli jasnymi myślicielami i nie 
wytworzyli błędnych teorii. Dzisiejsi naukowcy myślą głęboko, a nie 
jasno. Trzeba być rozsądnym, aby myśleć jasno, ale można myśleć 
głęboko i być dość szalonym."  



"Musi narodzić się nowy świat, świat który usprawiedliwiałby ofiary 
złożone przez ludzkość. Ten nowy świat musi być światem, w którym 
nie będzie wykorzystywania słabych przez silnych, dobra przez zło; 
gdzie nie będzie upokorzenia ubogich przez przemoc bogatych; gdzie 
produkty intelektu, nauki i sztuki będą służyć społeczeństwu dla 
poprawy i upiększania życia, a nie dla jednostek do osiągnięcia 
bogactwa. Ten nowy świat nie będzie światem uciskanych i 
upokorzonych, ale wolnych ludzi i wolnych narodów, równych w 
godności i szacunku".  

"Nowy pomysł nie może być oceniany przez jego natychmiastowe 
rezultaty."  

"Oryginalność rozwija się w odosobnieniu wolnym od zewnętrznych 
wpływów, które są zaprojektowane po to aby sparaliżować twórczy 
umysł. Bycie samym (wolnym od wiedzy innych) - to jest tajemnicą 
która prowadzi do wynalazków."  

"Abonent telefoniczny może teraz zadzwonić i porozmawiać z innym 
abonentem w innym miejscu na Świecie. (Kiedyś w przyszłości) 
Niedrogi odbiornik (telefon komórkowy), nie większy niż zegarek, 
pozwoli abonentowi słuchać w dowolnym miejscu, na lądzie lub 
morzu, rozmowy, przemówienia lub muzyki odtwarzanej w innym 
miejscu, jakkolwiek odległym."  

"Teoria względności Einsteina jest wspaniałym matematycznym 
wytworem, który fascynuje, olśniewa i sprawia, że ludzie są ślepi na 
podstawowe błędy. Teoria jest jak żebrak ubrany w purpurę, którego 
nieświadomi ludzie biorą za króla ... wykładowcy tej teorii są 
genialnymi mężczyznami, ale są raczej metafizykami, a nie 
naukowcami." 

"Mój projekt został opóźniony przez prawa natury. Świat nie był na to 
przygotowany. Moje teorie były zbyt daleko do przodu przed obecnymi 
czasami. Ale te prawa i teorie kiedyś zwyciężą i sprawiają, że będzie 
to sukces triumfalny."  

"Nawet materia zwana nieorganiczną, uważaną za martwą, reaguje na 
podrażnienie i daje niewątpliwe dowody na żywą zasadę wewnątrz. 



Wszystko, co istnieje, organiczne lub nieorganiczne, animowane lub 
obojętne, jest podatne na bodźce z zewnątrz. 
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