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VIRUȘII
Pachete de energie

Notă:

Această condensare într-un singur articol, a subtitrărilor
fragmentelor video extrase din Atelierele de Lucru ale
Căutătorilor Cunoașterii, reprezintă modalitatea de a
centraliza informațiile transmise de D-ul Keshe de-a lungul
anilor despre viruși.
Consider că citirea acestor subtitrări și urmărirea
fragmentelor video cărora le aparțin, vor exprima, întări și
dezvolta pe mai departe, încrederea oamenilor în
corectitudinea si adevărul transmis de D-ul Keshe și despre
natura plasmatica a Creației.
Sper să fie un ajutor în plus spre cunoașterea și înțelegerea
modului de existență, manifestare si interacțiune cu
fizicalitatea, a pachetele de energie numite viruși, precum si
a metodelor de procesare a acestora in relație lor cu corpul
uman si cu mediul în care aceștia se manifestă.

Kate Tiss
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Autor:
Mehran Tavakoli Keshe

Link:
Virușii – Pachete de Energie - 1

În legătură cu latura noastră medicală, am scris cândva un articol pe care nu-l găsesc, Dumnezeu știe pe unde este, am
scris despre... Despre ce am scris, despre ceva ce voi spuneți că nu poate fi? "Bacteriile și Virușii". Ei spun că am scris
despre microbi. Ei spun că ar trebui să fie despre bacterii.
Da, este biologul nostru aici. El îmi spune, că trebuie să schimb titlul articolului. Dar pentru că nu-l pot găsi, am scris
câteva pagini ieri, despre, sau alaltăieri, despre Fukushima, deoarece este important, despre diferența dintre
microorganisme și viruși.
Și de fapt, unul din motivele pentru care lumea medicinei nu a găsit o soluție, și voi trebuie să așteptați până când
virusul își face treaba și apoi dispare, este că virușii sunt atomi singulari de Gans ai materiei, aflați într-o stare diferită.
De aceea este nevoie de timp, pentru a-și face treaba.
Am scris în acest articol, că dacă industria farmaceutică ar fi înțeles structura Gans-ului, ca pe a patra stare a materiei,
foarte curând ar fi fost capabilă să producă, materiale, ca și antibioticele, deoarece ele sunt făcute din Gans, foarte
asemănător cu ceea ce am făcut în Fukushima, prin introducerea unui tip specific de material radioactiv, sau o condiție
salină în corp, care pot converti virușii, ce sunt ca niște materiale radioactive, de aceea sunt atât de periculoși, deoarece
eliberează multe câmpuri, și pot converti aceste Gans-uri, în Gans-uri ale stării materiale, nu în Gans-uri ale stării de
Gans radiante, și atunci virușii pot fi aduși sub control, într-un interval de câteva secunde. Deci...
- Lăsați-mă să o formulez eu în Livestream pentru D-vs, D-le. Întrebarea este: Cum poate fi utilizată tehnologia
plasmatică, de fermieri și transportatorii de produse alimentare?
- Foarte ușor, foarte ușor. Vedeți voi, trebuie să mergeți un pas înapoi sau unul înainte. Noi utilizăm microunde în
aceste zile, pentru a maturiza fructele atunci când avem nevoie, sau să le iradiem, pentru a le păstra în siguranță față
de microbi. Dacă înțelegeți procesul, puteți face asta într-un mod simplu, fără efecte colaterale, utilizând combinația...
Trebuie să vă întoarceți la esența Creației. Sare, radiație, conversie, transmutare. Viața pe această planetă nu ar fi fost
posibilă, dacă nu ar fi existat sare, Hidrogen sau Oxigen. Iar procesul le-a alimentat reciproc, de la unele la altele.
Dar virușii sunt în totalitate bazați pe Gans, pe Gans-ul molecular atomic. Deoarece nu uitați, când noi spunem
molecular, să spunem CuO2, care este în stare Gans, nu este un Cupru și doi Oxigen, sau un Cupru și un Oxigen. Oxid
de Cupru, da? Deci, ceea ce avem, este o sferă, ce conține câmpurile MaGravs de intensitatea celor două.
Deci asta devine, de aceea vedeți o sferă verde, și ceea ce absoarbe și eliberează, apare ca un tot.
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Atunci înțelegeți că dacă aveți un virus, ce face un virus? El are mai multe câmpuri, el trebuie să dea, să se atașeze,
pentru a se muta. Îl puneți într-un container, creați un container de câmpuri, încât să-l dezbrace de surplus, legându-l
de un câmp MaGravs al unui material mai puternic, și nu va mai exista nici un virus.
Acesta este modul în care am gestionat situația și cercetarea despre Ebola în Africa. Noi nu distrugem Ebola, sau ceea
ce ei au început să testeze ieri, E.coli, deoarece nu este prea departe, dar este mai puțin sigur.
Unde există un virus, este vorba despre dependență de energie. Tot ceea ce trebuie să faceți, este să puneți un material
MaGravs, cum este CO2, sau CuO, sau alte materiale pe care noi le-am dezvoltat, în apropierea lui, astfel încât câmpul
lui Magnetic, să se lege de noul material. Și legându-se de noul material, energia lui nu mai merge spre, sau nu mai
este extrasă din celulele sanguine, pentru a deveni mai subțiri, ca să poată trece prin peretele corpului, ceea ce
cauzează sângerări și moartea. Asta este tot, atât este de simplu!
De aceea ați văzut reducerea instantanee a radiațiilor Gama de la Fukushima. Nu este vorba despre faptul că sistemului
i-a trebuit o jumătate de oră să măsoare cât s-a redus radiația, ci a fost sistemul realizat de om, cel care a avut nevoie
de jumătate de oră, pentru a detecta ceea ce s-a întâmplat instantaneu.
Deci în cazul virușilor, cum este Ebola, E.coli și SIDA, pentru care noi am început o testarea fizică completă în Africa
ieri, noi stoarcem, sau legăm energia acestui virus, a acestei molecule cu energie în exces, de materiale ce sunt în stare
plasmatică, pe care noi le numim Gans-uri, astfel, ele se leagă una de cealaltă repede. Nu trebuie să mergeți să le
căutați.
Procesul de ucidere este o obișnuință a omului, și de aceea aveți tot felul de probleme. Procesul de partajare,
înțelegere și facilitare, este obișnuința Universului. Deci, atunci când produceți Gans-uri, pentru Fukushima, Ebola, sau
oricare alte condiții, voi nu distrugeți Ebola, ci facilitați extragerea acestei energii suplimentare, în alte materiale, care
sunt la lungimea ei de undă, la intensitatea acesteia.
Dacă materialul nu lucrează pe Ebola, înseamnă două lucruri, nu este bine acordat, este așa cum am spus la 99, și ea
este la 98 sau la 110, sau 100, dar Ebola este la 99, deci trebuie să găsiți un material, care are câmpul MaGravs la 99,
încât să se inter blocheze cu câmpurile Ebola, să fie atrase și să devină parte a materialului. Deci această energie
suplimentară, nu mai este disponibilă, pentru a fi extrasă sau să producă afecțiuni, încât alte celule din corp să se
reducă în dimensiuni.
Trebuie să înțelegeți că virușii în Univers, sunt numiți viruși pentru un singur motiv, ei dau energie sau extrag energie,
deoarece ființa lor centrală slabă, are nevoie de câmpuri mai puternice. Foarte asemănător condensatorilor și
rezistențelor, pe care le-ați creat pe straturile nano straturilor. Ei sunt ca și niște materiale nucleare, ce radiază radiație
în exterior.
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Dacă aveți viruși ce radiază radiație în exterior, aceștia sunt foarte ușor de controlat. Deoarece este ușor să porniți cu
firele de păr ale viermelui de mătase, și să ajungeți direct în centru mătăsii, la vierme. Virușii care atrag, și iau câmpuri
de la alte materiale, aceștia nu sunt atât de greu de controlat, dar trebuie să găsiți o cale, prin care să puneți o plasmă
în calea lui, care să devină o sursă, ca virusul să se deconecteze de la corpul vostru. Asta înseamnă să puneți un sistem,
ca o baterie disponibilă virusului, încât virusul să ia material din baterie la o rata specifică, și în acest timp, să ofere
corpului ocazia, să se repare singur. Și apoi îl eliminați, deoarece voi ați pus bateria acolo, o puteți scoate și scoțândo, scoateți și virusul.
Microbii sunt complet și cu totul, produsul atmosferei acestei planete. În exteriorul limitelor acestei planete, cu greu
se găsesc microbi, care să afecteze corpul uman. Dar în Univers avem virușii. Virușii sunt dependenți de intensitatea
câmpului MaGravs.
Să ne uităm la Ebola. De ce Ebola duce la sângerări prin țesutul vaselor de sânge? Ebola este din a doua categorie, ia
energie din celulele de sânge, încât în timp acestea se reduc în dimensiune, și pot trece prin pereții vaselor de sânge.
Deci ele penetrează. Așa ceva poate fi făcut cu otravă. Nu există nici o diferență între ceea ce numiți, medicamentele
care sunt date, otrava de șoareci care este dată oamenilor cu probleme de inimă, pentru a le subția sângele, sau o
aspirină, și Ebola. Deci le reduceți dimensiunea ca să poată trece.
Cunoaștem ca și stare materială, această tehnologie foarte bine. În pulberile pentru spălat, în pulberile pentru spălat
actuale, ei folosesc uleiul de portocale, datorită îngustimii și subțirimii acestuia, fiind capabil să treacă prin haine, și să
ia mizeria cu el însuși. De aceea puteți spăla la temperatură mică. În vremurile vechi, trebuia să fierbeți, până se separa
mizeria de haine. La fel cum faceți cu fierberea sârmei de Cupru, acum cu portocala, datorită structurii ei mici, trece
prin și poate spăla la temperatură mică în mașina de spălat.
Același proces se aplică acum pentru Ebola, și face două lucruri în același timp. Într-un sens, reduce sau extrage energie,
din celulele roșii ale sângelui, sau din plasma sângelui, și în celălalt sens, pe măsură ce extrage, el transferă într-un
mod foarte direct energia, prin pereții vaselor de sânge. Deci, prin reducerea unuia, celălalt se extinde, de aceea este
o moarte rapidă.
Dacă puteți produce sau introduce Gans-uri, care să traverseze prin pereți energia corpului, încât să se alăture foarte
rapid sistemului circulator, energia care este extrasă din plasma sângelui, - ceea ce eu numesc plasmă nu este plasmă,
eu vorbesc despre plasma sângelui, ca și câmpuri MaGravs ale celulelor de proteine, pe care le numim celule roșii și
albe - și atunci nu va mai exista nici un efect. Atunci energia nu va mai fi extrasă din celulele roșii, încât să le subțieze,
și să treacă prin perete, direct prin el. Iar el să se deschidă, și să ducă la sângerare și moarte.
Deci voi creați un echilibru, și în timp, starea de Gans va fi eliminată în ficat, sau în urină și astfel este eliminată. Deci
este nevoie de suficient timp, pentru a elimina din corp, ceea ce este creat. Iar aceasta ne dă o șansă să o facem.
Poate fi făcut prin injectarea în sistemul sanguin, sau acoperirea cu nano materiale sau Gans-uri, vom vedea ce ne
aduc rezultatele testelor. Nu există eșec. Dacă nu funcționează, înseamnă că nu am creat MaGravs-ul corect.
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Vă voi spune cum. Dacă sunteți afectați de Ebola, sau E.coli, sau orice altceva, Gans-ul de CO2, deasupra lui este un
strat de grăsime, care are legătură cu aminoacidul, deoarece este bazat pe un aminoacid pur. Transferându-l în corp,
deoarece se atașează de aminoacid, exact ca o copie a virusului, va îndepărta energia virusului Ebola, și veți pleca
sănătos.
În acest fel vom manevra virușii, cu tehnologia spațială. Aveți energia virusului, și în același timp aveți nevoie de
legătura cu corpul uman, care este aminoacidul, care sunt aceste straturi de grăsime, pe care le vedeți deasupra apei,
în cutia voastră. Când creați CO2, acea grăsime înseamnă că are nivelul egal cu al CO2, care este aminoacidul cu nivelul
egal cu al corpului uman.
Deci, când aveți o problemă data viitoare, nu în doze mari ci în doze mici. Aveți proteina și trebuie să înțelegeți
funcționarea virusului, care se atașează de proteină. Deci acum aveți antidotul, pentru orice virus în spațiu. Asta este
parte a tehnologiei de apărare.
Oamenii care pun un deget în.... lichidele din laborator, sau alți oameni care încearcă asta, nu se întâmplă nimic,
deoarece nu sunteți otrăviți. Utilizarea Gans-ului ca și hrană, este un proces total diferit.
Deci acum, ceea ce a fost oprit, de Organizația Mondială de Sănătate, pentru salvarea vieților, este acum la dispoziția
oricărui om. Virusul trebuie să se atașeze de o proteină. CO2 este un Gans. Universitatea Harvard confirmă. Acum ei
vor să atașeze acest lucru de o proteină, pentru a vedea cum se comportă. Voi deja ați creat la suprafață, un strat de
proteină. În acest fel a fost creată viața omului, pe această planetă.
Deci, acum înțelegeți cum în spațiu, vă protejați de viruși. Ceea ce nu înțelegeți, este că ele sunt câmpuri magnetice
ce se atașează de corpul vostru, și tot ceea ce trebuie să faceți, deoarece corpul vostru este o structură Gans, este să
utilizați stratul de deasupra. Niciodată nu vă atingeți de CuO. CuO lucrează ca un metal, și mărește nivelul cancerului.
CO2 este la nivelul NCHO, este la nivelul compoziției aminoacidului, deoarece aminoacidul este făcut din NCOH. Deci
atașați două lucruri asemenea, și luați doze mici din 5 în 5 minute la început, de aproximativ 3 ori, apoi schimbați la
din oră în oră, până când virusul este absorbit, se atașează el însuși, energia lui este absorbită de plasma Gans-ului de
CO2, care este conectat cu proteina voastră.
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Mulțumesc frumos. Îmi cer scuze pentru această neînțelegere. Deci, dacă mă poți lămuri despre ce vorbești, poate pot
interveni cu îmbunătățiri.
- Bine. Noi am vorbit despre rolul teoriilor D-vs, despre viruși, și cum puteți ucide Ebola.
- Funcționarea... științei plasmatice, reprezintă știința funcționării Universului. Așa cum eu întotdeauna spun, în
Univers, nu avem microbi, și nici bacterii. Bine, ceea ce am spus, în spațiu nu avem bacterii, și... noi... nu avem microbi.
Acestea sunt entități ce aparțin fizicalității. Ceea ce se întâmplă în corpul uman, sunt în totalitate... entități materiale.
Deci, când vorbiți de viruși în atmosfera Pământului, nu vorbiți de virușii din spațiu, în același fel.
- Bine.
Virusul pe Pământ, este atașat unei entități materiale. Și astfel, de fapt dacă vă uitați, dacă acesta este un microb,
virusul se atașează de microb, și are proprietățile microbului în el, plus parte de plasmă, de energie plasmatică, pe care
o transportă virusul însuși. Deci...
Corpul omului este făcut din materie în stare Gans, care este toată la fel. Și apoi, ce se întâmplă? Cele două Gans-uri,
creează o conexiune între ele. Și astfel acum, microbul are un alimentator, care este energia virusului. Deci, când cele
două câmpuri MaGravs ale materiei aminoacidului ființei umane, se conectează cu intensitatea câmpului MaGravs, a
noii entități, care este aceasta, are o intensitate mai mare decât a aminoacidului cu care este conectat. Numărul 2 are
o intensitate mai mare, deci golește sau absoarbe mai multă energie, din aminoacidul corpului uman, și de aceea ei nu
pot găsi o soluție. Virușii nu lucrează la nivel material, ci lucrează la nivelul câmpului magnetic plasmatic, care este la
un ordin mai înalt decât cel al câmpului MaGravs al aminoacidului omului. Datorită intensității lor, ei absorb mai mult.
Și de aceea doctorii și lumea medicală, are o problemă cu gestionarea virușilor.
Deci, în tehnologia plasmatică, noi eliberăm. Dacă acesta este câmpul magnetic plasmatic al unui virus, voi atașați
unul asemănător aminoacidului, atașați o altă plasmă. Deci, acestea două se interblochează prin intensitatea câmpului
lor, iar acestea două se interblochează prin intensitatea câmpului lor. Deci voi utilizați capcana aminoacidului corpului
uman, cu aminoacidul pe care-l faceți voi înșivă, deasupra apei din cutie, iar cu plasma Gans-ului creați o paralelă, deci
blocați virusul, deci virusul nu mai poate interacționa, cu alte elemente, deci de aceea luați și practic blocați ca două
câmpuri magnetice, ca și două stele pereche, astfel încât, toată energia eliberată de virus, este absorbită sau
interblocată, de Gans-ul, pe care l-ați pus în corp, care este deja conectat cu numitorul lor comun, aminoacidul.
Lăsați-mă să vă explic asta. De fapt, dacă vă uitați, aveți plasma aminoacidului...
- Bine...
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- Aveți plasma aminoacidului pe care-l utilizați ca și grăsime deasupra apei din cutie, și apoi aveți plasma virusului,
virusul fiind un câmp magnetic plasmatic care este mai puternic. În opoziție cu el, aveți plasma Gans-ului pe care-l
folosiți. Deci, acestea două se interblochează împreună, iar acestea două se blochează împreună. Iar în totalitate,
întregul lot devine o singură celulă, ca un câmp MaGravs autosuficient, ca un Neutron. Deci ele se interblochează, iar
virusul, pe care l-am desenat cu roșu, este inactivat, deoarece acum, întreaga lui energie este absorbită de perechea
lui, care este acesta galben, din această parte.
- Bine, lăsați-mă să...
Deci el nu stoarce sau nu mai distruge deloc celulele aminoacidului din corpul omului. Și asta este ceea ce faceți. Voi
nu distrugeți un virus. Voi îi interblocați energia, care este legată de aminoacid, cu energia altei plasme, precum două
stele pereche. Deci nu mai lucrează, nu mai afectează aminoacidul corpului omului.
- Bine.
Deci, ceea ce se întâmplă. deci, ceea ce de fapt se întâmplă, este că aminoacidul în starea Gans a materiei, adică ceea
ce utilizați voi, ca și carne, este încercuit de un câmp magnetic plasmatic, care nu și-a găsit... cum îi spune, starea de
Gans. Deci este, așa cum îi spunem noi, în condiție de câmp energetic magnetic. Deci de aceea, virușii sunt atât de
eficienți, și pot distruge celula, deoarece ei sunt de un ordin mai înalt, dar s-au interblocat de un ordin mai jos. Ei nu
ucid celulele, ei le absorb, sau se interblochează cu aminoacidul corpului, și astfel în timp, ei le absorb și le transferă
energia, cu care ei se hrănesc, și practic absorb tot mai multă. Deci, tot mai multe celule sunt interblocate cu virusul.
Mai multe Gans-uri ale aminoacidului, devin interblocate cu virusul, cu plasma lui, datorită numitorului lor comun, și
pentru că energia virusului permite atașarea lor, apoi descoperiți că celulele se reduc, și restul sistemului imunitar
cedează.
Bine. Dacă vreți să înțelegeți comportamentul unui virus, uitați-vă la structura reactoarelor în formațiune stea, pe care
le-am configurat. Avem patru elemente, sau patru Gans-uri ale elementelor, ca un aminoacid, iar interacțiunea dintre
ele, duce la crearea unei plasme libere între ele. Deci în cele patru reactoare, avem Gans-uri, care sunt ca și Hidrogenul,
Azotul, Oxigenul și Carbonul corpului omului, dar interacțiunea acestor câmpuri magnetice plasmatice, duce la crearea
plasmei libere dintre ele. Deci, când o plasmă, care... Continuă.
Când această plasmă, această energie a plasmei libere, înlocuiește și acoperă toate celelalte patru plasme, care sunt
în reactoare, Gans-urile, atunci, celula însăși, deoarece spunem că vedem o lumină strălucitoare, acum acesta devine
un virus. Acum ea are mai multă putere, decât a entităților care au construit-o, dar utilizează parte din energia proprie,
pentru a-și crea propriul mediu, și acum aceasta se leagă de cele trei Gans-uri, și în același timp, devine o nouă celulă,
care este mai puternică decât cele patru.
Deci acum, de fapt, când atingem starea de mișcare sau zbor, când câmpul magnetic al magnetosferei este creat,
atingem mai mult sau mai puțin condiția de virus. În care avem materie în interior, care a dus la crearea ei, și ea însăși
creează o dimensiune, în care, dacă această energie crește la un anumit nivel, alimentând sau primind, creează ceea
ce numim virus. Acum, este mai puternic, absoarbe mai mult, și poate interacționa independent, deci celula, atunci
când zburați, când atingeți condiția de zbor, voi creați un Gans, pe care-l controlați intern, creați un virus, pe care-l
controlați intern.
- Bine.
În spațiu, nu avem entități materiale, dar avem multe oceane de câmpuri și pachete MaGravs. Și când aceste pachete,
reușesc să interacționeze, cu plasma liberă a celulei, atunci ele preiau controlul celulei. Și acum descoperiți și înțelegeți,
că Universul, are cea mai mare problemă pentru om, și anume, că poate reproduce, energia celulei libere, sau a plasmei
libere din centru, să i se alăture, să o alimenteze, să o facă o celulă a lui, care include și aminoacidul corpului uman. Și
astfel, în spațiu, cel mai mare inamic al omului, vor fi virușii, vor fi pachetele de câmpuri MaGravs, care se pot potrivi
cu plasma liberă, din structura aminoacidului, și să-i permită să devină o celulă a lor înșiși.
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Și pentru că acum, această celulă este mai puternică decât aminoacidul de lângă ea, se interblochează cu el, și atrage
un mare număr de alte aminoacizi. Ceea ce înseamnă că în spațiu, omul va muri din lipsă de celule, foarte asemănător
cu atunci când aveți... pierderea celulelor roșii. Deoarece această celulă din centru, va ține multe celule, care toate
sunt interblocate cu câmpul MaGravs al aminoacidului, și din această cauză, muriți din cauza pierderii de celule. Și
atunci când pierdeți așa ceva, practic muriți din lipsă de energie. În special dacă asta se întâmplă cu celulele roșii din
sânge.
Deci, dacă vă uitați la articolul pe care l-am publicat ieri, cu Căutătorii Cunoașterii Chinezi, și la articolul publicat de
Universitatea Harvard, și la imaginile care sunt publicate de ei, el funcționează pe bază de Gans, și veți vedea aceste
proprietăți foarte ușor. Și acum, înțelegem că într-un fel, imitând câmpul MaGravs cu intensitatea aminoacidului, în
structura centrală a Gans-ului, corpul, celulele, aminoacidul corpului, sunt atrase pentru a acoperi, cum îi spune,
câmpul MaGravs al virusului. Și asta este exact ceea ce noi facem, adăugând material Gans, și cu grăsimea de deasupra
apei din cutiile în care realizați Gans-uri de CO2 sau altele, pentru a crea aceiași condiție, și așa cum am arătat original,
atunci creăm acest sistem de interblocare.
Și de acea materialul Gans, lucrează perfect în ființa umană și cu virușii. Deoarece acum avem o soluție pentru Gans,
nu pentru aminoacid, pentru că nu este nimic greșit cu aminoacidul, nu este nici un microb, nu este nici o bacterie.
Este doar interblocarea câmpurilor, pe care Gans-ul de CO2 o face foarte bine, deoarece este făcut din același material,
ca și aminoacidul însuși. Adică din Oxigen și Carbon. Deci este deja interblocat cu acestea, este mult mai puternic decât
orice virus care atacă corpul omului, în condiția atmosferică a Pământului. Deasupra condiției atmosferice, în Universul
deschis, este un alt joc, pe care vi-l vom preda, ca parte a tehnologiei de apărare. Acum înțelegeți că este foarte ușor
să controlați orice virus, în condiția atmosferică a Pământului. De aceea industriei farmaceutice nu-i place,
introducerea Gans-ului în lumea medială. Și încearcă să blocheze orice aplicație a acestuia, deoarece este calea cea
mai ușoară. Corpul vostru este făcut prin același proces, corpul omului este făcut prin același proces, și a evoluat prin
același proces, pe durata a milioane de ani.
De aceea, moleculele au devenit celule. Pe durata a milioane de ani, același proces s-a repetat, intrând și creând o
nouă dimensiune a câmpurilor magnetice, apoi virusul s-a schimbat, fiind egal cu nivelul material. Deci acum, pentru
că acest virus a reușit să adune multe celule în jurul lui, și a folosit, să spunem Zinc, acum avem aminoacizi care sunt
conectați cu Zincul. Și îl utilizăm pentru avantajul și structura corpului omului. A făcut asta și cu alte materiale.
Evoluția omului, la ceea ce este acum, s-a întâmplat și a fost parte a procesului, aceleiași copieri a virușilor. Deci de
fapt, procesul virușilor a condus la acceptarea și aplicarea Gans-urilor materiei. Deci astfel, veți descoperi Cupru, în
țesutul muscular, veți descoperi Zinc în altă parte a corpului, și nu este vorba că ele sunt conectate, ci este vorba
despre interacțiunea proceselor similare, a condus la acceptare, dar deoarece acceptă atât de multe celule, un câmp
MaGravs al Cuprului, poate accepta, să spunem, 1000 de molecule de aminoacid, deci acum, în loc să aibă 1000 de
molecule de aminoacid, are un Cupru în stare Gans, care creează aceiași linie de comunicare cu aminoacidul. Deci
acum, Gans-ul materiei a preluat controlul asupra câmpului magnetic plasmatic al virusului. Acesta este modul în care...
Trebuie să înțelegeți, că chiar și un microb, este în stare Gans, dar la nivelul Gans-ului materiei, deci este tangibil, este
un Gans al materiei. Unde, în cazul Gans-ului virusului, aveți un Gans suplimentar, care nu este material, ci nivelul
câmpului acestuia se află la nivelul și puterea Gans-ului, cu care se poate conecta cu Gans-ul materiei.
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Savanții, cu permisiunea oamenilor de top din Universitate, au decis să facă un test paralel, deoarece ei au spus că
Ebola, E.coli, SIDA, sunt toate din aceiași ramură și funcționează la fel, deci, cu resursele limitate pe care le au, și cu
sprijinul altor grupuri de savanți, au inițiat teste pe E.coli în paralel cu Ebola.
- E.coli.
- E.coli. Dr. Rodriguez încearcă să-mi explice. Iar rezultatele au arătat, că a existat o eradicare de 95-98% a virusului. Ei
au utilizat material Gans. pentru test, și după 30 de minute, au văzut 95-98% eliminarea virusului, și au cultivat-o pentru
24 de ore, să vadă dacă se dezvoltă înapoi, dar nu s-a dezvoltat. Deci, echipa de cercetare a spus că Gans-ul de CO2,
poate fi utilizat 100% pentru eradicarea E.coli, iar pentru Ebola vor face teste.
Am vorbit cu Dr. Ella ieri noapte despre asta, și ea a spus că asta se întâmplă, în apele contaminate din țările lumii a
treia, și asta este o problemă. Și astfel, într-un mod foarte simplu, acum în Sierra Leone, care este în mare parte lovită
de E.coli, ei pot începe testele. Noi știm acum, că materialul este simplu și cu costuri mici, și poate fi utilizat în toată
lumea. Deoarece nu-l înghițiți, ci este adăugat în apele contaminate, și câteva picături, fac toată treaba.
Putem explica științific, așa cum am făcut cu Fukushima. Acest proces este exact la fel. Deoarece Gans-ul este o condiție
plasmatică, deci așa cum am explicat, cred că în lecția pentru Chinezi, că Gans-ul fiind plasmatic, creează un mediu, a
cărui câmpuri se extind dincolo de limitele aminoacidului de care este atașat, iar intern, prin crearea câmpului, creează
ceea ce numim ecranare magnetică. Dar ecranarea, datorită structurii Gans-ului de CO2, fiind din același material sau
aceleași elemente, ca și aminoacidul, se atașează de aminoacid, iar în schimb, acesta nu dezactivează virusul, ci se
leagă de toate câmpurile lui magnetice, de energia pe care o emite.
Deci putem explica în detaliu despre acest proces. Câmpul magnetic este o energie MaGravs, un virus are o intensitate
MaGravs, nu are o intensitate ca și o rază, asta este diferența. Deci având un câmp MaGravs cu o intensitate specifică,
el se leagă de Gans-ul de CO2, care este o plasmă cu câmp MaGravs de intensitate specifică. Deci virusul, legându-se
cu centrul mai puternic și mai dinamic, nu se mai poate lega de nici o altă celulă din corpul uman, sau din conținutul în
care se află. Deci noi nu...
Asta este una din problemele care credem, că s-a întâmplat în laboratoarele din Sierra Leone, iar ei au testat-o, ei văd
Ebola, dar nu o mai văd ca fiind activă. Deoarece nu se mai dezvoltă, deoarece este legată, și-și închide bucla. Și din
aceasta provine diferența. În natură, voi nu ucideți. În Univers, uciderea este obișnuința omului, de asta ei caută să-l
distrugă. În Univers, noi căutăm echilibrul, și acesta este un exemplu foarte bun.
Deci ceea ce se întâmplă, toate câmpurile MaGravs, ale să spunem că aceasta este Ebola, este o întârziere, este în
regulă, apoi...
Este din partea noastră, sau din partea lor? Astăzi, nu o vedem... Livestream-ul nostru are o întârziere. Este o întârziere.
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Bine. Deci să continuăm. Deci, de fapt, ceea ce se întâmplă, este că virusul Ebola, sau virusul E.coli, sau orice alt virus,
își leagă câmpurile, care sunt atât gravitaționale cât și Magnetice. Deci în acest proces, el nu mai are în altă parte unde
să și le lege. Deci, el încă există. E.coli sau Ebola, sau orice alt virus, care se leagă de aminoacid, el încă va mai exista,
noi îi putem observa existența, dar nu va mai avea efectul, care era de așteptat de la virus.
Deci, de astăzi încolo, putem spune asta cu încredere. Și am văzut asta pentru prima dată, în Fukushima. Iar oamenii
care nu au înțeles, au venit cu diferite scuze. Acum, independent, prin... prin... da, da, nu are o conexiune cu virusul,
este o conexiune energetică.
Deci în realitate, orice, orice condiție, care are caracteristici de radiație sau de câmp MaGravs, poate fi prinsă într-o
buclă închisă. O buclă închisă înseamnă într-un fel, deoarece plasma așa cum întotdeauna am spus, are un spectru de
câmpuri MaGravs, care atunci când intră în mediul unui virus, se leagă de acesta sub orice formă, deoarece un virus
are, să spunem, o frecvență specifică. Deci plasma se potrivește cu cea a virusului.
Deoarece, Gans-ul de CO2, are un spectru, începând de la câmpul Magravs principal, către câmpurile MaGravs ale
materie și submateriei, până la sistemul de detecție uman. Deci virusul, care poate afecta corpul uman, trebuie să aibă
o intensitate a câmpului MaGravs, egală sau suficient de apropiată de cea a MaGravs-ului aminoacidului corpului uman.
Și atunci când puneți CO2, care este deja conectat cu același MaGravs, al grăsimii de deasupra apei din vas, voi ați
stabilit nivelul, ați stabilit intensitatea cu care vreți să lucrați.
Deci acum, aminoacidul care este deasupra apei, în care voi ați creat Gans, grăsimea pe care o puteți vedea, aceasta
este punctul vostru de referință. Aveți punctul de referință în CO2, atașat de aminoacidul de deasupra apei, și deoarece
corpul uman a fost procesat, creat și s-a dezvoltat prin același proces, virusul s-a atașat el însuși, de o sursă similară.
Deci cele două surse care sunt similare, se întâlnesc.
Deci câmpurile magnetice cu intensitatea specifică, se atașează reciproc. Așa cum am explicat, aveți doi aminoacizi,
unul este atașat de, să spunem Ebola, iar celălalt este atașat de Gans-ul de CO2. Deci, când cei doi aminoacizi se
interconectează, cele două câmpuri, a virusului și a aminoacidului, se potrivesc de asemenea. Deci ați creat o buclă
complet închisă, care le interblochează.
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În spațiu, țineți minte că nu există microbi, ei nu există. Este o imposibilitate. Extrem de rar. În spațiu există o
multitudine de viruși, deoarece virușii sunt pachete de energie, care vă afectează corpul. În spațiu nu există radiație,
absolut zero. Radiația reprezintă atributul interacțiunii stării materiale. Spațiul înseamnă gravitațional sau magnetic.
Deci nu avem microbi, nu avem radiație, atunci când și dacă lucrați în interiorul unei plasme. Singurul mod în care
puteți gestiona virușii, este să le descoperiți intensitatea, înainte de a se atașa de aminoacidul omului, și să devină
microbi. Pentru a schimba structura aminoacidului, pentru a-i putea numi microbi, dar totuși ei au un virus atașat, deci
tot trebuie să-i tratați ca pe niște viruși.
Virușii în tehnologia spațială, sunt doar niște pachete de energie. De aceea nu puteți atinge virușii, cu nici un antibiotic.
Dacă doctorii tratează o condiție a unei infecții cu virus, cu plasmă și Gans, veți observa schimbare instantaneu.
Deoarece le dă ceea din ce trăiesc, cu care funcționează. Virușii funcționează pe baza câmpurilor gravitaționale și
magnetice, și atunci puneți Gans.
De aceea ei vă spun: "Aveți o infecție cu virus, îmi pare rău, nu există nici un antibiotic." Nivelul antibioticelor este
eficient doar la nivelul microbilor. Dacă aveți de a face cu virușii, care se conectează ei înșiși la microbi, pe care ei îi
numesc în continuare viruși, doar aduceți-i în contact cu orice Gans. Veți descoperi că vă va da, rezultate imediate.
Deoarece intrați, interacționați, foarte asemănător Creionului cu durerea. Deoarece este la aceiași intensitate în
interiorul corpului, interacționează foarte bine.
Data viitoare când aveți o infecție cu virus, încercați Gans-ul de CO2. Lăsați-ne să știm cât este de eficient, și veți spune
că funcționează. Deoarece acum înțelegeți științific de ce, și motivul pentru care se întâmpla asta. Acoperiți șezutul,
așa cum am văzut la Renan, cu Gans de CO2, și dacă este o infecție a mușchiului, cu CuO. În câteva secunde, în câteva
minute, nu va mai exista nici o infecție cu virus.
Trebuie să înțelegeți, așa cum continui să vă spun, totalitatea, nu doar fizicalitatea. Nu vă uitați la aspectul fizic, sau la
cum arată, ci înțelegeți cum a fost creată condiția, încât să conducă la acea situație. Tehnologia de sănătate spațială,
este atât de ușoară, ca și băutul apei. Dacă știți cum să beți apa, dacă o beți greșit, devine cascadă și vă poate ucide.
Dacă înțelegeți cum funcționează, este atât de ușor, deoarece este doar un singur lucru, cu care aveți de a face, adică
cu o plasmă. Descoperiți cum interacționează două plasme, unde interacționează și la ce intensitate. Asta este tot ceea
ce trebuie să faceți. Nici mai mult, nici mai puțin.
Și atunci voi decideți, unde vreți să mutați asta. Vreți să o mutați intensitatea aici, pentru a fi în afara interacțiunii, sau
vreți să o introduceți astfel, la o intensitate mai mare. Dacă vă întoarceți la sistem... Ai adus sistemul înapoi jos Marco?
Ești atât de zgârcit, nu vrei să împărtășești nimic, nu-i așa?
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Să ne imaginăm că avem sistemul aici. Acestea sunt reactoarele, acesta este al doilea inel, acestea sunt alte reactoare,
12 bucăți, oricâte, voi creați o condiție pentru voi înșivă, pentru a mări sau micșora, dacă vă amintiți Marco, are acest
mic lucru ca un ceas pe el, să măriți la o intensitate mai mare, pentru a merge mai sus, cu câmpul gravitațional, sau să
mergeți mai sus, cu câmpul Magnetic.
Și pentru că alegeți asta, și îl incorporați, voi decideți unde are loc interacțiunea, dacă are loc interacțiunea cu virusul,
sau nu. Dacă mergeți spre interior, și măriți Magneticul, scuze, intensitatea gravitațională, și reduceți Magneticul,
atunci ce se va întâmpla? Cum veți interacționa cu virusul? Va căuta el un spațiu mai mare pentru a se mișca, sau se
va retrage și se va separa el însuși, poziționându-se el însuși, într-o poziție diferită?
Voi nu distrugeți nimic în spațiu, ci descoperiți o modalitate de poziționare diferită. Nu mergeți, așa cum este
obișnuința omului, să ucideți. Ci găsiți o modalitate de a mări distanța, încât câmpul să fie mai slab și să fie închis așa.
Deoarece, cu cât o poziționați mai departe plasma, cu atât va avea mai mult interacțiuni cu alte plasme, încât atunci
când va intra în corp, este slab, deci nu mai creează distrugeri, sau deplasări, sau schimbarea combinării. Întrebări?
- Mă uit aici D-le Keshe. Nu văd nici una.
- Dacă nu vezi nici o întrebare, înseamnă că nimeni nu a înțeles.
- Dintre participanți, dacă aveți o întrebare, ridicați mâna și vă pot permite să vorbiți. Trebuie să știți care sunt regulile
aici și...
- Se aude foarte, foarte încet, Rick. Nu te putem auzi.
- Bine. Voi încerca să vorbesc direct în calculator. Le amintesc oamenilor că pot ridica mâna, și îi pot promova în listă,
pentru a putea vorbi. Văd o mână ridicată, este a lui Sandy. Te voi promova în listă, și vei putea... vorbi.
- Sandy?
- Bine.
- Ești trează?
- Da.
- Ea în mod normal, doarme la această oră din zi. Am dreptate?
- Exact.
- Întotdeauna este între 2 și 4. Acum, care este întrebarea ta?
- Da, când avem...
- Puțin mai tare, se aude foarte încet.
- Inițial, ați spus ceva despre faptul că se poate face sistemul, înainte ca virusul să atace. Medicină preventivă presupun.
Mă gândesc, că asta trebuie să se întâmple, pentru că, pentru a putea să ne părăsească, aveți un proces prin care,
practic energizați virusul, și practic îi dați mai multă putere? Scuze, ca și cum l-ați umfla, și nu mai încape în acel spațiu?
- Poți explica mai detaliat?
- Ei bine, mă gândesc că avem... Bine, dacă virusul...
- Este o problemă. Când tu începi să te gândești, noi începem să ne facem griji.
- Corect!
- De obicei.
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- Bine spus, de obicei. Când virusul se atașează, și acum pentru că în procesul de utilizare a plasmei, pentru a face ca
virusul să fie îndepărtat, ca să spun așa, pentru a-și găsi o nouă poziție, undeva afară. Știți cum e: "De cealaltă parte a
gardului, arată mai bine!" Este acest proces, doar un fel de proces de extragere? Mă gândesc de asemenea că este un
fel de îmbunătățire a elementului. Un fel de Yin și Yang.
- Nu, este vorba despre acomodare. Este vorba despre acomodare. Își potrivesc pozițiile reciproc, unul față de celălalt.
Nu-l împingeți, nu-l bruscați, nu-l trageți afară, ci creați o condiție, cel mai probabil că cea mai simplă este, să creați...
lăsați-mă să vă explic ceva, ce va fi foarte interesant pentru voi toți să învățați. Asta are aplicabilitate, atât în sănătate
cât și în deplasarea și călătoria spațială. Nu are doar o singură utilizare.
Amintiți-vă, o entitate în raport cu alta. Fiecare entitate este făcută din plasmă, partea fizică fiind parte a acesteia,
plasmă pe care, nici măcar nu o vedeți. Și în acest proces, când aveți o plasmă, aveți ambele, gravitațional și Magnetic.
Undeva aici, câmpul echilibrat gravitațional-Magnetic, este punctul de tangibilitate. Deci acum, aceasta devine, ceea
ce am spus, suprafața entității. Acesta este punctul în care interacționează. Deci, ceea ce avem, este... gravitațional, și
ceea ce avem aici este Magnetic. Aceiași poveste se află de această parte a gardului. Când o desenez, atunci vedeți că
aceasta este intensitatea, care vă dă Magneticul și gravitaționalul. Dar există un joc pe care acestea îl joacă.
În tehnologia spațială, când vreți să călătoriți, de la această poziție la aceasta, o puteți face în două feluri. Vă puteți
acorda câmpul vostru gravitațional, cu câmpul Magnetic, ce apoi vă duce acolo. Deci, ce faceți? Vă acordați Magneticul,
să fie egal cu câmpul Magnetic al acestui tip. Astfel, făcând asta, deja sunteți pe calea spre gravitațional, sunteți atrași.
Nu uitați, Magneticul vostru, este gravitaționalul celeilalte entități. Apoi, voi decideți la ce intensitate, a Magneticului
vostru, vreți să vă mutați în raport cu Magneticul acestuia.
Și în acest moment, voi decideți viteza de călătorie. De sute de ori, de mii de ori mai mare ca viteza luminii, deoarece,
nu uitați, starea materială care dictează viteza luminii pentru această planetă, este aici. Dar pentru această planetă,
este undeva mai în interior. Deci, voi decideți, deoarece acum voi forțați câmpul gravitațional, să-și elibereze mai mult
din Magnetic, ca să vă dea viteze de echilibru, aici. Este foarte complicat, dacă înțelegeți, dacă ați înțeles asta, veți
descoperi că este ceea ce am spus ieri, acest punct este punctul de divizare, unde Magneticul, îl schimbați în
gravitațional.
Deoarece, dacă luați acest gravitațional, este ca și ordin de mărime, de mii de ori mai puternic, decât acest ordin de
mărime. Deoarece, dacă acesta este Polul Sud al planetei, cel care creează interacțiunea, pentru a ajunge de aici până
aici la intrare, ați întâlnit milioane de interacțiuni, și sunteți mult mai slab.
Deci, înțelegeți asta foarte atent, și dacă înțelegeți asta, schimbați planetele cu virușii, cu infecțiile. Voi creați o
respingere, prin eliberarea unei părți de energie, care satisface aceasta, deoarece odată ce într-un virus, voi îi
alimentați gravitaționalul, el trebuie să-și elibereze Magneticul. Care nu se potrivește cu al vostru, și veți descoperi
fără nici o problemă, separarea bolii. În termeni tehnici, noi o numim saturație.
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În spațiu, intrați într-o zonă, de unde puteți culege energii, care se pot comporta să spunem ca și virusul SIDA sau HIV.
Voi schimbați mediul întregii secțiuni a corpului, și ieșiți din el, fără nici un virus. Virusul SIDA și alți viruși, pe care-i
știm pe această planetă, sunt doar o jucărie, în comparație cu ceea ce omul se va întâlni în spațiu, din punct de vedere
al transferului energiei virușilor, care se blochează în lanțul de aminoacid.
Acesta este unul motivele pentru care, medicina actuală nu poate găsi soluții pentru viruși. Deoarece ei niciodată nu
au înțeles că un virus este un pachet de energie, care se atașează el însuși de un microb, de aminoacidul acestuia. Și
ceea ce el face, este să creeze o plasmă în jurul lui, care este blocată în el.
Acum, fiind capabili să creăm o copie a energiei virusului, ceea ce noi numim plasmă suplimentară, voi o îndepărtați și
ceea ce se întâmplă, ceea ce aveți, este practic aminoacidul, cel ce rămâne în urmă. Voi goliți într-un fel, sacul. În atât
de multe feluri, dacă vă întoarceți la desenul singular... Ne putem întoarce la poza cu unitatea de pe masă, vă rog?
A doua vizită, foarte bine. Spune: Președintele Iranian este în Roma. Un om frumos.
Deci, cum numiți asta, ce puteți face, când aveți aceste două inele, puteți pune o cană cu apă, puteți pune un fruct,
puteți pune orice, și să înglobați în el, plasma unui virus. Și atunci, acea apă devine ca un vaccin, ca un antidot, și o
puteți bea. Trebuie să creați o plasmă inversă a lui, încât într-un fel, primind-o, dizolvă virușii în energia plasmei omului.
Într-un fel, puteți utiliza energia virusului, ca pe o hrană, dacă știți cum să-l manevrați. Nu trebuie să fie respins. Puteți
bea căni cu apă, sau orice lichid, sau orice, de unul singur, și să reproduceți aceiași entitate. Cineva este foarte ocupat
să bea acolo.
În acest proces, puteți crea orice doriți, ca o plasmă, în starea materială a unei plasme, încât în corpul omului să se
schimbe în plasmă, în limfa omului. Puteți îngloba codul, direct între cele două. Deci, oricare dintre voi, care aveți
oameni ce lucrează pentru a eradica cancerul, din tatăl vostru, din fratele vostru, din soția voastră, din soțul sau copilul
vostru, construiți unul din acestea și testați-l.
Nu îl conectați la electricitate. Trebuie să construiți o baterie plasmatică, încât să creați o plasmă ce este făcută în
propriul vostru proces. Putem arăta desenul bateriei plasmatice, pe care ați făcut-o, vă rog? Carolina îmi amintește:
Te rog să le amintești, că dacă au stimulatoare cardiace, sau alte lucruri, să aibă grijă, orice implanturi metalice.
Vedeți, acesta este sistemul pe care l-am văzut, ceea ce numesc o combinație baterie-condensator, ce a fost dezvoltată
de Alekz. Utilizați asta, deoarece acum, puteți face multe lucruri cu el ca și sursă de alimentare. Puteți nano acoperi
P1, sau P2, sau P3, sau pe toate, pentru a le conecta după cum doriți, sau A1 sau A2, cu orice hrană vreți, încât o
energie continuă, pentru o muncă specifică, este furnizată prin plasmă.
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Deci, când luați plasma a să spunem, să spunem că problema este o infecție, sau un virus, voi nano acoperiți aceasta,
cu energia respectivului virus. Sau dacă vreți energia unui măr, puteți face la fel. Deoarece acum, bobina furnizează
energia în corp, atunci când mâncați mărul. Ne putem uita la țevile de alimentare, vă rog?
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Acesta este modul cum în spațiu, voi retrageți virușii. De aceea această tehnologie este perfectă, pentru sisteme cum
este SIDA, sisteme ca Malaria. Aceste sisteme, pentru că orice virus... de aceea când am oferit sistemul pentru Ebola,
în Africa, din partea Universității din Sierra Leone, dat guvernului, brusc autoritatea mondială de sănătate, l-a luat, lau dus la mașină, și au amenințat toți savanții să nu mai vorbească deloc cu noi. Deoarece au aflat că am găsit secretul,
pentru a rezolva orice virus. Ei nu mai pot vinde multe medicamente, sau să pretindă ce este o boală.
În spațiu, așa cum am spus mereu, 99,999% din problemele voastre, care vă pot cauza durere și suferință, și vă pot
ucide, sunt virușii. Virușii sunt pachete de energie, care se atașează gravito-Magnetic, de energia Hidrogenului, a
Azotului, a Carbonului, sau a Oxigenului, de cele 4 elemente care sunt baza aminoacidului, și apoi descoperiți că... ei
se atașează ca și pachete, deoarece Gans-ul vostru face ca...
Voi salva asta. Să-l numim "oasele3".
Deci ceea ce el face, dacă luăm acestea ca fiind Oxigenul și Azotul, iar aceasta este magnetosfera aminoacidului, atunci
virusul sau energia lui înaltă, găsește o modalitate de a se lega de voi. Asta este un virus, sunt pachete de energie care
se leagă, găsind undeva un câmp MaGravs potrivit, sau poate fi al oricăruia dintre acestea, pachetele fiind în echilibru,
cu o parte din ale acestora.
În spațiu, creați aceiași condiție, în care sistemul, ca și energie, ca și câmp MaGravs, se echilibrează cu cel al virusului,
cu energia virusului, nu cu a aminoacidului vostru, și apoi veți descoperi, exact ceea ați făcut cu Creionul Anti Durere,
în care având un câmp MaGravs, unul atrăgând iar altul dăruind, și pentru că Creionul nu acționează doar localizat, ci
pe toată suprafața, atunci înțelegeți că, ceea ce nu este nevoie este dat, iar ceea ce este nevoi pentru echilibru, este
luat. Atunci, este creat echilibrul, și putem introduce un nou concept, cel de drenaj, pe care vi-l predăm acum, în
tehnologia spațială, pentru zbor.
Deci acum înțelegeți, cum întreaga cunoaștere, vine împreună. Ați făcut nano materiale, ați făcut Gans, ați făcut
Creioane, multe altele, și acum înțelegeți, cum le puteți manevra în spațiu. Aceste Creioane pe care le-ați creat, sunt
unele din cele mai bune unelte pentru viruși, pentru SIDA, precum și plasturii, sunt la fel. Dacă înțelegeți, și începeți să
înțelegeți, cum să amestecați sistemul gravitațional, și sistemul Magnetic, în plasturii voștri, când veți pune plasturii
pe orice virus, orice afecțiune va dispărea. De aceea ele lucrează perfect pentru infecții.
Ei spun că folosind aceste sisteme oamenii au infecții. Avem oameni care se ard singuri în Africa. Vom arăta asta cu
Benjamin. Postează cum face pregătirile pentru cineva de 18 ani. Când puneți plasturii, asta este ceea ce ei fac. Energia
se compară ea însăși cu cea a mediului, care este această parte, ea are o energie prea mare, datorită infecției. Restul
este pură, deci în echilibru cu aceasta, așa cum ați văzut cu 129 (Tesla), el dă și ia, și astfel creează un echilibru, și prin
crearea sării, continuă foarte repede.
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Intrăm în era desăvârșirii cunoașterii, din piese și piese puse împreună. Deci în spațiu, tot ceea ce trebuie să facem,
așa cum am văzut cu sistemul vertical, din... cum îi spune, când am arătat inovațiile, odată ce ați pus, ați primit... ați
primit... acesta este corpul vostru, o cantitate mare de energie, să spunem în această parte a corpului vostru. Ceea ce
trebuie să faceți, este să faceți un sistem, care este așa cum am văzut, cu bobine în el, deci în secțiunea de mijloc, unde
a devenit un virus, sau în sistemul sanguin, voi schimbați câmpurile, în această parte a sistemului, care acoperă asta,
și atunci ce observați? Condiția de echilibru. Echilibrul dintre acestea, face ca energia de aici, dacă le-ați făcut
direcționate, se poate deplasa afară, în această direcție. Acesta este sistemul de intrare, iar acesta este cel de ieșire.
Deci, la fel ca și cazul unei structuri cu Pol Nord și Pol Sud, transferați energie, și ați rezolvat boala, ați rezolvat virusul.
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Ceva ce trebuie să rețineți, este că atunci când aveți CO2, acesta reprezintă linia de conectare, deoarece aveți COHN.
Când aveți ZnO, când aveți CuO, vedeți voi, CO2 lucrează cu orice, deoarece Oxigenul din toate acestea, este
gravitaționalul, este ceea ce le menține împreună.
De ce CO2 lucrează perfect? Deoarece, în timp ce Oxigenul se comportă gravitațional, menținându-le împreună, aici
Carbonul lucrează ca un comunicator, este linia de comunicare. În acest fel, energia este distribuită, și astfel se
poziționează el însuși în structură. De aceea, atunci când vreți să transferați informație, sau să păstrați o informație,
pentru a fi capabili să o comunicați, într-un fel să păstrați totul împreună, trebuie să utilizați CO2. Acesta este lipiciul,
este lipiciul întregii structuri, și cu linia de comunicare.
Când utilizați CH3, este la fel. Înțelegeți știința din spate, și atunci nu veți mai lucra orbește, atunci veți putea muta, să
faceți ceea ce vă place. De ce lucrează CH3? El creează o linie de comunicare, apoi eliberează ceea ce este nevoie, ca
cea mai simplă formă de energie. De aceea alcoolul, zahărul, toate sunt atât de eficiente. Deoarece ele se conectează
prin linia de comunicare, care este Carbonul, iar acum energia Hidrogenului este liberă, pentru a fi consumată, pentru
a fi furnizată. De aceea vă îmbătați atât de repede, de aceea suntem activi de la zahăr.
De aceea îl recepționăm, deoarece dacă vreți să vă asigurați că un sistem, se conectează cu aminoacidul, utilizați linia
de comunicare. Dacă vreți să o păstrați, să trimiteți ceva prin ea, asigurați-vă că întotdeauna utilizați oxizi. Deoarece
Oxigenul este câmpul gravitațional, în interiorul structurilor lichide ale acestei planete, în stare Gans.
Deci, odată ce înțelegeți asta, atunci vă puteți juca, cu orice doriți. Deoarece tot ceea ce se întâmplă acum, dacă vă
întoarceți la scrierile din cărți, la brevete, este ceea ce noi numim, scintilație în stare materială, dar de fapt se întâmplă
și în starea de Gans, de asemenea.
Acum aveți disponibil un Hidrogen, aflat în stare de Gans, pentru ca radiația eliberată de Azot, sau de energia
suplimentară, să elibereze energia suplimentară din Hidrogen. De aceea sistemul este atât de eficient. De aceea
înțelegeți principiul din spatele lui. Mi-a luat ani să dezvolt asta.
În 1990 am dezvoltat asta, am putut să o înțeleg. Dar m-am uitat mereu la ea în stare materială. Când am deschis
starea de Gans, devreme în 2000, atunci totul a devenit clar. Încă din 1990 era totul evident, dar dacă vă uitați din
perspectiva stării materiale a elementelor, nu are nici un sens, deoarece vă uitați la poziționarea electronilor. Dar dacă
o priviți din perspectivă plasmatică, este absolut perfect, se potrivește corect.
Deci, în atât de multe feluri, trebuie să înțelegeți cum să o folosiți. De ce utilizați oxizi? Deoarece cu oxizii vă
interconectați. Veți înțelege prin procesarea virușilor, că cei mai mulți viruși, ajung să interacționeze cu corpul omului,
în mod obișnuit prin conexiunea realizată de Carbon. De aceea, atunci când aveți de a face cu viruși, căutați ca
întotdeauna să utilizați CO2. Deoarece vă conectați la nivelul energetic al celui ce s-a atașat, prin linia de comunicare.
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Dar aveți procesul de reducere. Reducerea de energie, înseamnă că are loc transferul a orice există, înapoi în Hidrogen,
pentru a fi consumat. Într-un fel, dacă înțelegeți complet procesul, puteți utiliza energia virusului, în beneficiul omului,
fără a-l răni pe om, dar trebuie să știți cum să vă atașați de el.
Acesta este principiul cu care veți înțelege cum funcționează multe lucruri. Chiar și în corpul omului, cu toate sărurile,
ele toate lucrează, prin această linie de comunicare. În această linie de conectare gravitațională, și linie de comunicare,
acesta este energia. Deci, înțelegând separarea dintre diferitele părți ale aminoacidului, vă oferă o perspectivă foarte
bună, cum să operați și cum să lucrați.
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Noi discutăm despre viruși. Și este exact la fel. Cum strângem un virus, și cum devine el eficient. Am văzut asta, am
văzut raportul de la... Doar ce am primit raportul din Ghana, de la Centrul de Cercetare a Apei. Este uimitor. Benjamin
este online, ni-l poate prezenta. Ei au finalizat testarea pentru E.coli, în diferite ape ale râurilor.
Avem aminoacidul, D-ul COHN. Apoi avem, apoi avem, un câmp plasmatic care se atașează, datorită intensității unuia
din aceste patru elemente, sau a combinațiilor lor, și care devine furnizor de energie, și într-un fel, dacă vă uitați, îl
preia. În centru aveți aminoacidul, dar aveți un pachet de energie, care îl hrănește. În știința curentă din lumea
medicală, noi știm cum să distrugem bacteriile, deoarece ne putem juca cu aminoacizii lor. Dar nu am acumulat
suficientă cunoaștere, pentru a interfera cu energia suplimentară, care este mai puternică decât a aminoacidului, pe
care o numim virus.
De ce, noua tehnologie plasmatică, noua tehnologie Gans, este eficientă împotriva virușilor, este foarte simplu.
Deoarece aici avem o plasmă, care este în stare de Gans, în stare lichidă sau de câmp, iar acum aceasta are un spectru
al tuturor energiilor dintr-o plasmă. Ce faceți? Aceasta... în raport cu altele, începe să schimbe câmpuri, pentru a-și
găsi echilibrul. Prin schimbul de câmpuri, ele își dau energia plasmei, și spațiului dintre plasme, cu alte materii. Deci,
ceea ce se întâmplă, voi îl goliți. Și gradual, el încă este acolo, dar voi nu vă atingeți... de aminoacid, tot ceea ce ați
făcut, a fost să-l goliți de energie.
În spațiu avem aceiași problemă. În spațiu nu avem aminoacid, nu avem bacterii. Bacteriile sunt bazate pe aminoacid,
conform cu intensitatea câmpului MaGravs al aminoacidului omului. De aceea ei vă spun că virușii... noi putem
gestiona bacteriile, scuze, putem gestiona virușii, și am văzut că este eficient împotriva E.coli, și o putem utiliza pentru
dezinfectare și pentru celelalte.
Cu Gans voi creați această condiție, puteți goli, nu să goliți ci să echilibrați, între câmpurile din mediu, și apoi asta este
tot. Este la fel și pentru bacterii. Uitați-vă la bacterii cum sunt create. Ele sunt doar o altă formă de plasmă. Când puneți
Gans-ul, depinde dacă ați găsit Gans-ul corect, veți descoperi că puteți utiliza Gans-ul, pentru a schimba bacteriile.
Asta este ceea ce vorbim cu doctorii, despre utilizarea apei de Gans pentru imunizare. Noi utilizăm unitatea de Gans,
așa cum a fost folosită de TEPCO, care a infectat șoricei cu gripă, apoi le-a dat Gans, și nu au descoperit efecte
secundare sau toxicitate, și nici gripă. Astfel lucrează. De aceea aveți nevoie de el în spațiu. Trebuie să înțelegeți cum
să-l goliți. Și asta merge cu orice altceva. Îl puteți crea, îl puteți goli, și atunci voi dictați.
În discuțiile pe care le-am avut, unii dintre voi ați fost deja acolo, noi am utilizat plasturi, pentru că plasturii lucrează
exact în același fel. De ce plasturii pentru cancer, sau alți plasturi, pe care-i folosiți pe corp, funcționează? Pentru că
acesta este exact modul în care lucrează. În corpul vostru, voi puneți, să spunem că acesta este organul, și voi puneți
un plasture aici, și altul dincoace. Eu întotdeauna vă spun, să nu utilizați un singur plasture, eu întotdeauna utilizez doi
plasturi, pentru că lucrează mult mai eficient.
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Acum aveți Gans aici, și aici este diferența, Gans-urile lucrează prin diferența de gradient, și ce se întâmplă? Voi îl goliți
foarte repede. Când utilizați Creionul Anti Durere pentru inflamații, utilizați două Creioane, de fiecare parte. Veți vedea
diferența mult mai rapid. Când utilizați un singur plasture, utiliza-ți un plasture multistrat, deoarece acum aici, pierdeți
câteva câmpuri, iar aici le aveți întrerupte, sub orice formă sau mărime ar putea fi, voi îl țintiți. Deoarece îi transferați
energia.
În timp, dacă vă întoarceți acum câteva săptămâni, am vorbit despre mașina de călătorit instantaneu în timp, prin
intensitatea câmpurilor. Asta exact ceea ce voi faceți. Voi găsiți o poziție în Univers, unde vă poziționați pe voi înșivă,
în vântul dintre cele două, în direcția în care vreți să mergeți, și obțineți călătoria instantanee. Nu trebuie să ardeți
vreun combustibil, trebuie doar să... cum îi spune, deveniți un marinar pe un mare ocean.
Ce faceți acum, că nu mai aveți motoare. Cum a călătorit omul de secole? Cu pânza pe o corabie, zburând peste oceane,
ceea ce noi numim navigare. Acum avem cunoaștere și sisteme, cu care putem crea navigarea pe baza intensității
câmpului MaGravs, pentru a o face folosind vânturile câmpului magnetic al Universului. Nu trebuie să mai ardem ceva.
Și dacă găsiți intensitatea corectă, călătoriți la viteza acesteia. Dacă vântul este foarte moale, voi plutiți, dacă aveți un
vânt puternic, călătoriți cu mare viteză.
Acum trebuie să transferați cunoașterea, sub diferite forme, astfel încât să lucrați cu intensitatea câmpurilor, în raport
cu cele mai slabe și cele mai puternice. Cele mai puternice întotdeauna hrănesc, pentru a le aduce pe cele mai slabe la
poziția lor. În plasturii pe care i-ați făcut cu CO2, plasturii cu CO2 sunt partea mai slabă. Virusul este mult mai intens,
sau mai puternic, deci ce face el? Carbonul și Oxigenul deja sunt parte a aminoacidului, deci acum voi ați creat punctul
mai slab, iar energia curge.
Dacă vă uitați, în realitate, mă întorc la 129 (Tesla). Energia reactorului vostru principal, este cea a organului, care este
un reactor de 129. Este în centru. Deoarece acesta este COHN, plus ceva energie suplimentară de oriunde, și dacă l-ați
făcut pe acesta cu CO2 și pe acesta tot cu CO2, ce se întâmplă? 129 hrănește celelalte reactoare, deci încearcă să le
dea energie pentru a le aduce la echilibru, și veți descoperi că totul va fi procesat.
Deci ceea ce vedem, este o combinație de CH3, CO2, ZnO, și puțin CuO. Știm că este redus la limita de siguranță, dar
nu distruge, prin adăugare. Înțelegeți procesul. Adăugați CH3 în râuri, pentru a permite viața. Dar pe de altă parte,
luați energie de la ce este peste Carbon, care reprezintă plasma virusului. Am explicat asta mai devreme astăzi. Deci
încercați să păstrați conexiunea cu viața umană, cu viața marină, dar tot ce este peste, o îndepărtați cu CuO. Deci nu
trebuie să puneți în pericol viața. Dacă utilizați doar Gans sau plasmă lichidă de CuO, extrageți toată energia. Însă în
acest fel, prin echilibrarea câmpurilor, deoarece utilizați o singură plasmă, totul arată ulterior conectat.
Trebuie să începeți să gândiți holistic, nu să obțineți doar un singur lucru. Trebuie să înțelegeți ce altceva mai afectați,
ce alte condiții mai creați, și să vedeți, cum le puteți pune împreună. Atunci când aveți de a face cu condiții de mediu,
trebuie să înțelegeți, că nu veți ajunge să obțineți doar ceea ce vreți voi să obțineți. Deoarece în acest fel, scăpând de
ceva, distrugeți altele.
Trebuie să înțelegeți care sunt ceilalți parametri, ce alte lucruri mai sunt implicate, ce alte animale și creaturi mai sunt
implicate, și să le sprijiniți viața. și să nu eliminați din circulație ceea ce nu doriți, deoarece nu sunt puse acolo pentru
voi, ci pentru ca viața să existe.
Dacă înțelegeți totalitatea, măcar a ceea ce v-am învățat mai devreme astăzi, este foarte important. Am explicat asta
ieri pe tabla lui Giovanni. Am să o caut și veți vedea exact ce vreau să spun. Și am să întorc la ea. Nu știu unde a fost.
Dar să o găsesc. Deoarece este important și veți înțelege imediat despre ce vorbesc.
Iat-o! Vedeți, acesta este un virus, o amenințare în acest moment. Dar dacă îi luați energia, cea de virus, observați cu
ce rămâneți. Rămâneți cu aminoacidul. Aceasta este hrană. Astfel se schimbă situația. Schimbați un virus, o poziție
periculoasă, prin utilizarea transferului de energie, a unui Gans adecvat, într-un lucru dătător de viață.
Asta este ceea ce am făcut cu TEPCO în Tokyo. Utilizăm materialul radioactiv, pentru a crea aur, pe care l-ați văzut în
prezentare. Nu distrugeți nimic cu această nouă tehnologie, ci descoperiți cum prin crearea unei condiții, permiteți
normalitatea, însă una mult mai benefică. Aici, aveți o bacterie, aveți virusul, îi luați energia, iar în interior se află o
mare cantitate de energie, Aceasta este, este hrană, ați consumat atât timp să o creați, dar dacă puteți utiliza asta la
modul corect, puteți crea o nouă viață în apă.
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Nu totul este rău, este vorba doar de a înțelege cum să-l utilizați, în avantajul vostru, și ceea ce rămâne în urmă. Mulți
viruși, ce sunt conectați, de aminoacidul ființei umane, pot fi îndepărtați, iar aminoacidul rămas, reprezintă o cantitate
uriașă de energie, disponibilă omului. Este ca și cum ați mânca carne. Dar de această dată, energia din interior poate
fi mult mai mare. Deoarece nu uitați, fiind conectat cu virusul, aminoacidul a primit noi nivele de energie, este încărcat
la maxim. Nu căutați ca întotdeauna să scăpați de el, și vedeți ca ceea ce rămâne să fie luat ca un dar.
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Una dintre aceste interacțiuni, este în domeniul energiei. Una din cele mai mari îngrijorări, care atinge Fundația Keshe,
în atât de multe feluri, în background, dacă ați înțeles bucla din sistemul MaGrav, este cum poate fi folosită această
buclă, în diferite aplicații.
Unul din lucrurile pe care le-am văzut, și care acum au devenit o cale de îmbogățire, pentru marile organizații, o
reprezintă certificarea și brevetarea diferitelor tipuri de viruși, apoi eliberarea acestor viruși, într-o cantitate foarte
mică, care uneori scapă de sub control, pentru a instaura frica între națiuni, încât acum să-și poată vinde de milioane,
produsele.
Înainte dacă aveați gripă, ei vă vindeau o pastilă, și un milion de oameni trebuia să cumpere o tabletă. Acum
eliberându-i, sau omorând câțiva, ei forțează guvernele să cumpere milioane de pastile. Acesta este noul model de
constrângere industrială, nu la nivel de individ, ci la nivel guvernamental. Am văzut asta cu Ebola. Am văzut o altă
versiune a acestuia, în Estul Îndepărtat. Vedem că ei creează virușii, pentru a forța guvernele să plătească mulți bani,
pentru criza care a fost creată. Vedem, cu acest nou model, și odată cu el am văzut procesul, cu guvernele ce intră în
panică, încercând să-și pună în siguranță cetățenii, cumpărând uriașe doze de antivirus, care nu exista, dar care a fost
eliberat, și acum trebuie să facă ceva cu el.
Întoarceți-vă la lecții, pentru că noi am spus asta de multe ori, această tehnologie este creată pentru viruși, această
tehnologie este adaptată pentru viruși. Unul din motivele pentru care această tehnologie este atât de eficientă contra
cancerului, este pentru că cancerul este un alt tip de virus, care are o putere uriașă în raport cu mediul. Și de aceea
vorbim despre patru cazuri, pentru care vrem să facem teste internaționale.
Dacă vă uitați, în ultimii 5, 3 ani, virușii erup. Cu câteva săptămâni, luni, ani mai devreme, una din cele mai mari
multinaționale, brusc de nicăieri, e înregistrat un brevet, pentru un virus, care este natural, dar pentru tulpina pentru
care ei au dezvoltat antivirus, pentru a vinde milioane. Dar în spațiu, nu avem multinaționale, să creeze viruși, acești
viruși există, ca parte a completării, a atașării de aminoacid, așa cum am vorbit mai devreme.
Ce se întâmplă? Aveți un virus, sau aveți un pachet de energie, care el însuși este destinatar, este vulnerabil, are un
spectru de energii, care se poate lega de un alt pachet de energii, care nu are nici o legătură a aminoacidului, dar se
poate conecta cu spectrul aminoacidului. Deci acesta devine un virus.
Acum, prin înțelegerea noului sistem, pe care-l aveți și voi, aveți nevoie în cele mai multe cazuri, doar de CO2. CO2, ca
și material Gans, ca și sistem MaGravs, vede virusul în totalitatea lui, linia comună a Carbonului, linia comună a
Oxigenului, prin intermediul căruia se interblochează gravitațional.
Amintiți-vă legea Gans-ului, a plasmei, care este foarte simplă, cel mai slab ia de la cel mai puternic, încât să se ajungă
la echilibru între cele două, și în acest proces, efectul virusului, și conexiunea cu aminoacidul se schimbă, și astfel rupeți
legătura, iar ceea ce rămâne, într-un fel, este CO2 cu legătura ruptă.
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Deci, de fiecare dată, când vedeți orice tip de virus eliberat, orice tip de virus creat, noi știm că gripa a fost testată de
TEPCO, și au arătat rezultate 100%. Am auzit asta de la secțiunea noastră din Japonia. Știm că Japonezii l-au testat pe
diferite aplicații. Acum, diferite tipuri de gripă ce apar, orice tulpină sau altceva, singurul lucru de care aveți nevoie,
este prezența lichidului de Gans de CO2, poate în două doze mari, trei doze mari, imediat ce îl simțiți, urmat de 3, 5 zile
cu aceiași doză, cum ar fi 2, 3 linguri de plasmă lichidă de Gans de CO2. Virusul ar trebui să plece. Veți avea probabil,
markerul virusului în voi pentru câteva zile. Dar eficiența virusului va dispărea.
Modul în care am dezactivat, funcționarea manipulării modificărilor genetice a rădăcinilor, prin intermediul Gans-ului,
așa după cum ați văzut, voi trebuie să faceți la fel cu virușii. Acum vedem o uriașă... este Vivik online. Vivik, ești în
fundal? Îl puteți lăsa să vorbească?
- Da, D-le Keshe, sunt aici. Bună dimineața.
- Bună dimineața Vivik. Ne poți explica situația din țara ta în acest moment, și fundalul, te rog.
- Ei bine, Sâmbăta trecută, noi am auzit la știri, că a fost un caz confirmat al virusului Zika, în Singapore. În câteva ore,
numărul a crescut la 43, iar ultima dată, numărul era 56. Deci, nu am mai urmărit numărul cazurilor, deoarece am avut
altceva de făcut între timp. Dar a fost o creștere foarte bruscă, de la 1 la 43 și apoi la 56.
- Ne poți spune ce este un virus Zika? - Virusul Zika este transportat de țânțarul Aedes. El a fost prima dată descoperit,
cred că în Uganda, sau undeva în Africa. Asta a fost în anii '50. Din ceea ce eu înțeleg, în primele zile, oamenii care a
luat virusul Zika, le trebuia câteva zile să se recupereze, și totul era bine. Dar acum, se pare că afectează predominant
femeile. Copii au fost născuți cu deformații.
- Aceasta este o versiune modificată a bolii, sau este la fel? Sau avem pe cineva în fundal, care ne poate lămuri mai
mult?
- Nu am nici o dovadă concretă a unei modificări.
- Bine.
- Nu pot spune cu siguranță, că este...
- Nu trebuie, nu trebuie să menționăm un nume, pentru motivele pe care le știi. Dar una dintre organizații, în trecutul
foarte recent, a brevetat un asemenea tip de boală. Am dreptate?
- Da.
- Este una din cele mai faimoase Fundații. A brevetat de nicăieri, virusul Zika. Care este un produs natural, este un
sistem natural, proces și virus, și acum brevetează aplicații pentru el, și apoi vedem o erupție a lui, am văzut același
lucru și cu Ebola. Am văzut același lucru de alte câteva ori, atunci când una dintre multinaționale, brevetează lucruri.
Ei le dau spre testare, și ulterior le scapă de sub control. Apoi, forțează națiunile, și vedem că sute de mii de oameni
sunt afectați, mii de oameni mor, și toate celelalte.
Noi am pornit un proces clinic, pentru a evalua aceste lucruri în cadrul Fundației Keshe, în secțiunea de cercetare. Ceea
ce înseamnă că în viitor, vom testa asta, în laboratoare internaționale, în laboratoare guvernamentale, și vom vedea
efectele și despre ce este vorba.
Am văzut rezultate cu HIV, care este un virus, am văzut rezultate cu malaria și cu restul. Ceea ce este interesant, când
luați orice tip de gripă, când luați orice tip de infecție, și dacă doctorul vă spune că este un virus, încercați doar, foarte
simplu, lichidul Gans-ului de CO2. În unele cazuri, care sunt foarte severe, adăugați 1 la 10 părți de CuO. Ceea ce
înseamnă că luați 10 picături de lichid, scoateți o picătură, și adăugați o picătură de plasmă de CuO, și veți descoperi,
că este foarte eficient.
Deci, din coincidență sau din întâmplare, procesul oricărui virus, pentru noi este perfect. Frumusețea muncii noastre,
este că trebuie să luăm, oportunități ca acestea, pentru a dovedi că tehnologia funcționează în adâncul spațiului. Când
putem vedea acest tip de viruși, care sunt eliberați în mediu, sau au fost cu noi, și brusc se activează, ei pot fi utilizați
direct, în ceea ce-i privește.
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Apelul meu pentru fermieri, dacă ați văzut asta raportată în câteva cazuri, dacă aveți fermă de pui de exemplu, sau de
rațe, și de asemenea, fermă de păsări, care sunt vulnerabile la acest tip de probleme, am vrea să știm ce se întâmplă,
dacă adăugați continuu mici cantități de CO2, în sistemul vostru, în apa pentru păsările voastre.
Ceva ce este foarte important, pentru ca noi să-l dezvoltăm mai departe, am văzut utilizarea masivă, masivă a
antibioticelor, în fermele de vaci. Ne-ar plăcea, dacă sunteți fermier, să testați, să înlocuiți utilizarea antibioticelor, cu
adăugarea de lichid plasmatic de Gans de CO2, în apa zilnică a animalelor. Are două aspecte. În primul rând, nu mai
trebuie să utilizați antibiotice. Informați-ne. Vă vom spune ce este, și ne-ar plăcea să vedem acest tip de răspuns. Ceea
ce vedem din diferite teste, înseamnă că nu este nevoie de aplicarea și folosirea hormonilor, și a ceea ce voi numiți
antibiotice.
Dacă putem pe mai departe, confirma acestea, să dezvăluim ceea ce a fost introdus ca și hormon, în hrană, în lanțul
de hrănire, precum și introducerea de antibiotice, în parte din mâncare, deoarece acum oamenii au ajuns la punctul
în care, antibioticele nu mai funcționează pe ei, deoarece primesc foarte multe, prin lanțul alimentar, încât au devenit
imuni la antibiotice. Nu este vorba că luăm atât de multe, ci este vorba că multe sunt primite prin sistemul digestiv.
Cu acest proces, putem crea o hrană sănătoasă, curată, și într-un fel, când doctorul vă dă antibiotice, acestea costă
mult, din punct de vedere financiar, în timp ce cu Gans-ul de CO2, nu vă costă nimic. Îl puteți produce continuu, realizați
o anumită cantitate, apoi puteți hrăni animalele cu ea. Reducerea în aplicarea și utilizarea antibioticelor în ferme, este
mai mare ca la om.
Sunt utilizate cantități uriașe de antibiotice, în ferme. În special în ceea ce numim, în fermele captive, în care animalele
sunt ținute, ținute prizoniere în boxe, toată viața lor, și niciodată nu văd lumina zilei, deci mediul lor este extrem de
infecțios, și vulnerabil la tot felul de probleme. Se pierde un număr uriaș de animale, în special în fermele de păsări,
sunt pierderi uriașe. Obișnuiam să am o fermă de păsări, cunosc pierderile, cunosc durerea și pierderile financiare.
Există o boală numită Glasgow, care se transmite prin aer la păsări, iar ele sunt ca și bete, iar noi o numim Glasgow.
Aceste lucruri pot fi oprite, doar prin aplicarea apei de Gans.
Am văzut, că odată cu venirea iernii, în fiecare an le dăm atât de multe injecții vârstnicilor, pentru a depăși virușii de
iarnă. Oferiți-le vârstnicilor CO2, înlocuitor pentru injecții, dacă vor. Deoarece acum vedem, conform rapoartelor
intonaționale, reducerea în eficiență, a injecțiilor pe care le dau vârstnicilor, deoarece au devenit imuni la ele. La CO2
nu puteți deveni imuni, deoarece este parte a structurii voastre, și păstrează echilibrul.
Deci, când intrăm în iarnă, și mulți vârstnici caută doctori pentru a le face injecții contra gripei, faceți-le, dar luați și
CO2 pe lângă ele. Și veți vedea la fel. Noi căutăm să aplicăm CO2, împreună cu o mică cantitate de ZnO, și o mică
cantitate de CuO, pentru a înlocui cele trei injecții din copilărie, care creează haos, în corpul copilului. Vom propune
aceasta structurilor guvernamentale, și suntem acum în poziția în care putem testa pe noi înșine.
Rujeola și oreonul, pentru care copiilor li se fac injecții, apoi vedem toate dizabilitățile și toate celelalte ce vin cu ele,
autismul și toate celelalte, noi credem și suntem foarte siguri că putem dovedi, că pot fi eradicate, prin utilizarea
materialelor Gans, fără nici un efect secundar. Trebuie făcută într-un mod specific, și poate practic opri procesul. Vom
promova asta în viitor, în secțiunea de sănătate pentru Europa, și o vom promova prin canalele ce sunt disponibile
Fundației.
Deci noi ne uităm la dezvoltarea întregului pachet. Nu ne uităm la alte cazuri. Lecția de astăzi, practic este pentru
această dezvoltare. Aplicarea materialului Gans, în raport cu virușii. Pentru că în spațiu nu vom vedea bacterii, sau
foarte puține, dacă se vor dezvolta, nu le vom putea gestiona. Și nu uitați, bacteriile le putem gestiona cu ușurință,
deoarece ele sunt de un ordin jos. Putem utiliza același proces pentru hrana infectată, și de asemenea pentru alte
lucruri.
Virușii sunt pachete de energie care se adaugă, și se leagă de corpul omului, în spațiu, și creează haos. Avem un test
aici, cu boli pe care le cunoaștem, cu condiții de infecție create de viruși, prin atașarea lor de aminoacidul corpului
omului, încât putem vedea schimbările. Dacă putem face, dacă putem vedea, dacă putem dezvolta mai departe
structura, cât de mult și cu ce, lumea medicală și virușii sunt rezolvați, și-i lăsăm pe doctori să prescrie antibiotice.
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Și ceea ce vedem, este că utilizarea mediului echilibrat energetic, devine mai predominant, și vom vedea reducerea
utilizării antibioticelor. Ceea ce ne-ar plăcea să vedem, este același proces. Încercați să utilizați CO2, pentru a vă spăla
gura, în locul pastei de dinți. Utilizați CO2 pentru a vă spăla gura. Nu este nevoie să o scuipați, o puteți înghiți. Dar vă
permite să echilibrați totul în gură, încât oprește dezvoltarea cariilor dentare, forțează echilibrarea rădăcinii dinților,
și poate opri multe dezvoltări ulterioare, ale problemelor dentare.
Înțelegeți procesul, noi nu ne luptăm, noi echilibrăm structura câmpurilor de forță din corpul omului. Aveți o infecție
în corp, o infecție gripală, la prima reacție, în prima oră, luați trei linguri de plasmă de Gans de CO2, poate cu o picătură
de Gans de CuO. Repetați-o de 3-4 ori pe zi, pentru 2-3 zile, așa cum am spus, veți simți imediat scăderea temperaturii.
Și apoi, veți descoperi că încă mai aveți virusul gripal în voi, dar pe măsură ce beți, așa cum au arătat cercetările de la
TEPCO, corpul va elimina totul. De aceea beți apa de Gans, pentru ca să spălați tot mai mult, energia afară din corp.
Practic o eliminați.
Asta este important. Asta este important, deoarece acum vedeți cum utilizați Gans-ul, ca pe o modalitate de curățare.
Dacă aveți oameni, copii cu temperatură mare, spălați-le corpul, de la genunchi în jos, de la picioare în jos, cu apă de
Gans de CO2. Doar spălați-le, doar frecați-le corpul, și veți vedea cum circulația energiei echilibrate, va aduce o scădere
bruscă a temperaturii, o scădere rapidă, mai bună decât alcoolul sau apa. Dar este una echilibrată, nu este un șoc.
Acestea sunt procesele, ce vor deveni o forță în lumea științei, care trebuie să fie recunoscute, acceptate și urmate.
Noi nu existăm pentru a fi împotriva nimănui, ci existăm pentru a oferi alternative. Iar dacă aceste alternative sunt
mult mai eficiente, prin urmare noi avem o altă soluție. Trebuie să înțelegem, este o nouă încercare, o nouă tehnologie,
o nouă înțelegere. Este o nouă variație, este o nouă combinație, este o nouă totalitate pentru structura științei. Avem
nevoie de asta, avem nevoie de această dezvoltare, avem nevoie de această înțelegere, încât să o putem adăuga la
uneltele cunoașterii omului.
Deci cei dintre voi, care sunteți deranjați de E.coli, sau Ebola, sau orice tip de virus, fie în Africa, fie în Asia, fie în Europa,
dacă SIDA este coșmarul vieții voastre, dacă vă este frică să trăiți cu malarie, odată ce obținem licență, și sperăm să
obținem permisiune pentru teste clinice, pentru injecțiile de Gans lichid în sânge, cel puțin 2ml, o vom elibera către
doctori pentru a o testa, iar dacă vom avea oportunitatea, o vom testa în toată lumea. Așa cum am spus, FDA nu are
nici o valoare în adâncul spațiului, pentru că nu pot avea medicamente cu ei. Soluția ar fi, pentru un om în spațiu, să
transporte Gans, testat și aprobat de FDA.
Frumusețea acestei tehnologii, este că nu are efecte secundare, deoarece este un furnizor de energii echilibrate. Dacă
este utilizat în conformitate cu înțelegerea fizicalității omului, nu există nici un pericol. Dar trebuie să înțelegeți
procesul ce este utilizat. Noi vă încurajăm. Dacă știți oameni cu SIDA, începeți să le dați apă de Gans de CO2. Sunt
oameni cu HIV pozitiv. Începeți să le dați CO2, poate o picătură de Gans de CuO, de plasmă lichidă.
Și începeți structurarea, încât să scoatem oamenii din această mizerie, care este parte a înțelegerii, pe care niciodată
nu am înțeles-o. Acum putem înțelege că practic, putem produce în masă și să ne protejăm pe noi înșine. Nu este
nevoie de suferință, pierderea părinților, națiuni fără mamă și tată, unde SIDA și alte boli sunt menținute, pentru
beneficiul sau cercetarea unui sau altuia.
În special am văzut uriașe distrugeri făcute de testele sau orice altceva făcut de Națiunile Unite, sau în spatele
Națiunilor Unite, UNICEF și restul. Nu este vorba despre faptul că ei vor să distrugă, ci ei vor să găsească o soluție,
deoarece atunci când au succes, noi nu auzim, dar când greșesc, ajunge în atenția noastră. Națiunile Unite, UNICEF și
restul, fac multă muncă în acest sens, foarte pozitivă, dar acolo unde există un gol, ca știință suplimentară, noi putem
adăuga la ea, și putem acoperi întreaga totalitate.
Cea mai mare problemă, pentru care am ridicat aceasta, este că vedem că multinaționalele, văd virușii ca pe o uriașă
sursă de venit, pentru sistemele lor, și asta trebui să se oprească. Dacă sunteți în Singapore, dacă sunteți în orice parte
a lumii, unde predomină acest virus Zika, sau Ebola, sau SIDA, începeți să produceți Gans de CO2, dați lichidul oamenilor
să-l bea, în mod regulat, pentru 30 - 60 de zile, 100 de zile, 3 - 4 lingurițe sau linguri, și veți vedea schimbările.
Dacă aveți copii cu infecții care fac temperatură mare, care le poate schimba creierul și poate crea distrugeri mentale,
pe care le vedem foarte des, doar spălați-le corpul cu apă de Gans de CO2, sau câteva picături de CO2, pentru a le
echilibra energia. Febra va scădea, temperatura va scădea, distrugerea creierului se va opri, iar apoi corpul va începe
să gestioneze virusul, pentru a-l goli de energie.
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Așa cum am spus, pas cu pas, noi am obținut acum, producerea energiei prin generatoare, acum suntem în pragul
tehnologiei spațiale, suntem în pragul a ceea ce am obținut, aplicabil contractual, în ceea ce privește pacea mondială,
și vom arăta asta în zilele ce urmează, odată ce totul este făcut.
Apoi, vom gestiona agricultura, unde virușii sunt una din cele mai mari probleme, nu doar pe această planetă ci în
adâncul spațiului. Unul din motivele, pentru care nu am adus viruși uriași, dacă omul ar fi fost în spațiu, despre care
există multe întrebări, acești viruși ne-ar fi nimicit, mai rău decât orice alt virus.
Odată ce deschidem poarta Comunității Universale, și călătorim în adâncul spațiului, și aterizăm pe diferite planete, în
diferite medii din Univers, este inevitabil ca energiile să nu fie în echilibru cu noi, sau unele energii care nu sunt în
echilibru cu noi, vor interacționa cu cele ce sunt în echilibru cu noi, și vor crea ceea ce noi numim viruși. Am putea avea
câteva secunde, am putea avea câteva minute, ca timp de supraviețuire. Deoarece transferul energetic este atât de
rapid, atât de agresiv și de greu, încât poate conduce la această condiție a pierderii vieții, sau la conformarea sau
transformarea energiei celulei, într-o altă entitate cu o energie mai mare și mai puternică. În acest proces, aveți câteva
secunde, câteva minute, poate câteva ore în condițiile planetare ale Pământului.
Acolo nu există FDA, sunteți ultimul om rămas, și nu vor mai exista oameni. În viitor nu vom mai utiliza apa de Gans de
CO2, vom utiliza incubatoare, ce vor transporta doar câmpurile de CO2. Voi deja aveți aceste incubatoare, le numiți
cutii pentru CO2. Tot ceea ce trebuie să faceți, este să creați aceiași condiție, și să puneți omul în interior. Poziția în
care este creat Gans-ul de CO2, poate fi în centrul corpului omului, unde se află virusul, se creează echilibru între cele
două plăci, și nu mai există virusul. Nu există certificate de sănătate, atunci când puteți utiliza ultima soluție, pentru
viața voastră.
Asta este schimbarea, asta este ceea ce încercăm să forțăm, și asta este pentru a forța noua cunoaștere, prin aplicarea
ei, ca majoritatea oamenilor să o utilizeze. Așa cum vedeți, în toate discuțiile mele, eu întotdeauna spun, noi nu ne
luptăm cu nimeni, noi doar introducem un sistem care este mai bun, prin acceptarea schimbărilor și parametrilor. Și
atunci veți descoperi că nu este necesar să vă luptați, deoarece, nu există potrivire, nu există comparație.
Aceasta este una din cele mai mari probleme, pe care această tehnologie o creează foarte rapid. Și anume schimbarea
tăcută. Schimbarea tăcută, este cea mai mare unealtă pe care o avem, și vă spun ceva, am încercat-o noi toți cei ce
suntem.
Aproximativ acum 48 de ore, Carolina a luat un virus foarte rău. Ea a făcut temperatură foarte mare, întregul corp
arzându-i. Ea mi-a spus:
- Am această stare de câteva ore, ce pot să fac?
- Știi mai bine decât mine, doar încearcă. Ia apă de Gans de CO2, 3-4 linguri, și repetă asta la fiecare jumătate de minut,
în următoare jumătate de oră, și de 3-4 ori în următoarele ore, și vei vedea rezultatele, și spălați mâinile cu ea.
În mai puțin de câteva minute, corpul s-a răcit, nici un virus. Febra pe care o avea de 3-4 ore, a dispărut. Ea s-a trezit
din somn cu temperatură mare. Nici o temperatură, dar a trebuit să treacă prin schimbarea virusului, prin golirea lui în
corp. Temperatura a scăzut la 36,6, și asta în mai puțin de 5 minute, de la aproximativ 40. Nici un efect secundar, nici
o golire, doar luând apă de Gans de CO2.
La fiecare oră, la fiecare câteva ore, vă spălați, sau eliminați energia neechilibrată, afară din corpul vostru, voi adăugați
la ea, pentru că nu toate Gans-urile, se potrivesc cu toate energiile virușilor, care se dezvoltă rapid în corp, deci aceștia
se umplu și ating echilibrul. Deci voi trebuie să-i umpleți, iar tot ceea ce este suplimentar, să devina și mai dezechilibrat.
Dacă aveți 1 milion de viruși în corp, și dacă cu apa de Gans, furnizați doar 200.000, aveți nevoie să luați de cel puțin
5-10 ori, încât, mai mult sau mai puțin, să echilibrați restul energiei.
Nu există nici o luptă. Nu există nici o luptă în această medicină, în acest proces, este doar echilibrarea energiei. Data
viitoare când mergeți la restaurant, și aveți mâncare otrăvită, luați Gans de CO2 cu voi. Veți descoperi, că practic
funcționează.
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Acesta este procesul pe care noi trebuie să-l urmăm. Asta este ceea ce vedem, și cu cât înțelegem mai mult, eu vă
încurajez, și sunt milioane de oameni în toată lumea, care sunt infectați cu SIDA și HIV. Ei cheltuiesc sume mari de bani,
pentru a-și echilibra corpul, încât să trăiască fără durere, sau fără dizabilitățile create de boală, în fiecare zi, pastilă
după pastilă.
Pastila noastră? De 3-4 ori pe zi, o lingură plină cu apă. Adică o condiție plasmatică de CO2 și ZnO, și poate câteva
picături de CuO. Dacă compromiteți sau vă luptați, așa cum este astăzi procesul în cazul infecțiilor, nu veți reuși, de
aceea vedem o așa mare răspândire. Dacă adăugați ca să aduceți echilibru, corpul lucrează mult mai bine. Dacă suferiți
de orice tip de gripă sau de altceva, încercați. Tepco ne spune că funcționează.
Acesta este procesul pe care noi îl încurajăm și-l dezvoltăm. Noi căutăm să realizăm sisteme, care utilizează doar Gans
iar apa merge toroidal, și puteți lua surplusul continuu, pentru consum. Nu este nevoie de medicamente, și nu va fi
nevoie de operații chirurgicale. Unele injecții vor trebui făcute intravenos, datorită transferului și schimbărilor rapide.
Sistemul digestiv este prea încet.
Ne-ar plăcea să testăm, în țările unde există otravă de la șerpi, sau diferite tipuri de animale otrăvitoare, cum sunt în
Australia, în Sudul Africii, procesarea cu CO2 a mușcăturilor de șerpi. Spălarea mușcăturii cu CuO și ZnO, sau injectarea
în mușcătură, a unei mici cantități de Gans de CO2, sau prin înghițirea lui, prin băutul acestuia. În special acelea care
ating sistemul nervos, sprijinind sistemul nervos cu 50%/50% CO2 și ZnO, pentru a sprijini sistemul nervos. Pentru a
vedea dacă găsim o soluție pentru aceste tipuri de accidente. Consumul și spălarea mușcăturii de șarpe, cu... cu o
combinație de CuO și ZnO, și CO2 și ZnO în interior, va face același lucru ca și antiveninul? Noi credem că face, ar trebui.
Trebui să privim într-un nou mod, întreaga lume a medicinii, aplicațiile medicinei, implicațiile acesteia. Și dacă există
orice dezvoltări din care trebuie să învățăm, pentru a face ca vechiul și noul, să lucreze împreună. Am avea nevoie de
o mică cantitate de antibiotic, amestecat cu Gans de CO2, care să-i mărească potențialul, și să-l injectăm? Deoarece
nu este nevoie de prea mult, pentru că lucrăm la nivel energetic, deci ceea ce devine imunitate la antibiotice, și care
este cea mai mare problemă în aceste zile, este acum rezolvată. Trebuie să utilizăm 1mg sau 500mg sau altceva, dintrun lucru, pentru a avea rezultat? Sau putem utiliza 1 sau 2 mg, amestecate cu Gans de CO2, care să-i mărească
potențialul, pe care apoi să o aplicați, deoarece energia folosită de antibiotice este foarte mică, iar Gans-ul își ia energia
din el.
Aceasta reprezintă o posibilitate foarte mare, de a amesteca cele două științe împreună. Acest amestec, această
combinație, a ceea ce eu numesc starea fizică a antibioticelor, a virușilor și a CO2 în doze mult, mult mai mici, reprezintă
o mare posibilitate. Știm că aceasta se întâmplă, dacă de exemplu, luați antibiotice, și vă spun că nu aveți voie să beți
alcool, deoarece le mărește potențialul, așa cum face și CH3 cu ele, Într-un fel, suplimentul de zahăr, permite
dezechilibrul, în timp ce cu CO2, energia bacteriei, poate fi îndepărtată, pentru a fi stabilit echilibrul. Unul furnizează,
celălalt curăță.
Există o posibilitate foarte mare, să vedem că antibioticele în conjuncție cu apa de Gans, să fie mult mai eficiente decât
doar antibioticele, și nu va mai exista nici un punct de saturație. Putem încerca, dacă luați antibiotic, vorbiți cu doctorul
vostru, cu nutriționistul, Iar dacă el vă spune să luați 100, atunci voi spuneți: Aș vrea să iau, să tai o pastilă în zece parți,
și să iau doar una, pe care să o amestec cu CO2. Și vedeți dacă este mult mai eficientă.
Noi suntem cei ce trebuie să împărtășim cunoașterea, noi suntem cei ce trebuie să găsim noi standarde, pentru noi
înșine. Pentru că în spațiu nu avem pe nimeni pe care să ne bazăm. Iar noi antrenăm oamenii, pentru adâncul spațiului.
Asta este ceea ce trebuie să adăugăm, asta este ceea ce avem nevoie pentru a progresa, asta este ceea ce avem nevoie,
pentru a fi capabili să susținem viața în spațiu, și uneori pe această planetă, pentru ceea ce va veni, sau ceea ce va veni
regulat pentru noi.
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Există alte întrebări?
- Da, D-le Keshe.
- Da, Azar.
- Am o întrebare. Dacă totul are un Suflet, și virusul are un Suflet, de asemenea, așa-i?
- Ce?
- Virușii, virușii au de asemenea un Suflet?
- Da. Virușii nu, virușii sunt un câmp.
- Deci virușii nu au Suflet?
- Un virus este un câmp, este un transfer energetic. De orice se atașează, are Sufletul respectivului. Este un parazit
al vieții, un parazit al vieții entității.
- Este ca un MaGrav.
- Este ca un MaGravs, da.
- Bine, deci ei au...
- Un MaGrav, MaGrav-ul are un Suflet. Dar într-un fel, câmpurile lui, dacă le pot conține, să interacționeze, atunci are.
Virușii sunt în mod obișnuit entități mono energetice. Sau cel puțin, ele au o combinație a energiilor, aminoacidului de
care se atașează, sau de ceea ce numim sistem de funcționare. Pentru că virușii sunt curgeri libere ale câmpurilor
Universului, care dacă se potrivesc cu ale voastre, ei se atașează de ele. Ei nu au câmpuri călătoare, așa cum sunt
pachetele.
Există o înțelegere greșită a existenței virușilor pe această planetă. Noi spunem că un anumit virus, preia controlul, și
avem acest virus al gripei, și celălalt, și tot așa. Trebuie să înțelegem, cum virușii se reproduc ei înșiși. Asta nu a fost
niciodată înțeles.
Când... am explicat asta în una din lecții. Este ca și când aveți un teren uscat, apoi plouă, apoi vedeți pești apărând de
nicăieri, neexistând vreodată pești acolo, dar apărând acum. Este o combinație a transferului de energie a sistemului
MaGrav, și în condiția creată, se reproduce pe el însuși. Mulți dintre voi, care lucrați cu sisteme MaGrav, și producerea
de Gans-uri, ar fi trebuit să vedeți asta în producția voastră.
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Deci despre ce este vorba? Odată ce o celulă, găsește o energie echilibrată, care traversează sau trece la un moment
dat, sau se poate repeta pe ea însăși în anumite condiții, se atașează de aceasta și se reproduce pe el însuși. Îl putem
transfera, sau îl putem reproduce. În SIDA, în acest tip de boală, noi îl transferăm. În cazul gripei, noi îl reproducem.
Este vorba despre reproducerea lui. Dacă cineva are gripă, și noi v-om avea gripă. Nu ei vă dau gripa, ci deoarece aveți
unele celule cu același echilibru ca și al lor, energia se transferă de la unul la celălalt, se face transferul, ajunge o
sămânță, o bază a energiei gripei, în voi.
Putem arăta asta în dezvoltările ulterioare. Adică, cum energia virușilor se transferă de la o celulă la alta, de la o
persoană la alta. Dacă aveți suficiente celule cu potrivire apropiată, cu ale altcuiva care este cu voi în cameră, care are
gripă, care are virusul, ele potrivindu-se reciproc, se echilibrează reciproc, ele își transferă energia reciproc., apoi aveți
sămânța, apoi aceasta se dezvoltă. Se reproduce singură, deoarece atunci se potrivește cu a altora.
De aceea, dacă intrăm într-o cameră, 20 dintre noi, 10 dintre noi, niciodată nu vom lua virusul, iar alții 10 da,
îmbolnăvindu-se grav. Deoarece nu au acea potrivire a câmpurilor, cu cele ale virusului. De aceea nu toți luăm gripă,
pentru că chiar dacă avem 2 mâini și două picioare, nimic în noi nu este la fel. Avem câteva numitoare comune, și dacă
aceste numitoare comune sunt asemenea, atunci are loc transferul de energie, sau ceea ce numim energia virusului.
- D-le Keshe, cum sunt ei creați, sunt reziduuri?
- Nu sunt creați, este doar o condiție a curgerii câmpurilor. Dacă-i permiteți unui virus, dacă-i dați unui virus, o anumită
condiție, încât să se manifeste el însuși, pentru a deveni o entitate, cum este o celulă, atunci are o viață, își creează
propriul Suflet, însă el este un pachete de energie, ce călătorește. El există doar pentru noi, pe cel pe care vrem să-l
transferăm.
- Și de aceea...
- Virușii sunt, lasă-mă să explic. Azar, am spus în multe din lecțiile mele, virușii sunt cea mai mare amenințare pentru
umanitate, în spațiu. Vom murim ca muștele, în prima noastră excursie. Cu excepția cazului în care înțelegem, golirea,
retragerea, sau echilibrarea energiei, a ceea ce noi numim un virus, atașat de aminoacidul corpului omului. Nu veți
muri prin sufocare, dar veți muri cu siguranță din cauza virușilor.
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Dacă vă întoarceți, chiar la poza pe care o avem, noi am spus că cel mai puternic, cel mai puternic, dacă facem la
scară, dă celui mai slab. Dacă aveți un Suflet mai puternic, sau de un ordin mai înalt, el dă atât de mult acestui Suflet,
încât devine ca și el. Dar întrebarea este, cum să deveniți mai puternici?
Este banana, nu-i așa? Cu cât decojiți mai mult banana, cu atât aveți mai multă, adică este mai multă energie în ea,
pentru voi ca să o mâncați. Cu cât o decojiți mai mult, cu atât aveți mai multă plăcere de dat. Cel mai puternic, se
mișcă, se manifestă el însuși. Dar, asta înseamnă, că dacă este de un ordin mai înalt, el accesează capătul bananei, iar
acesta mic accesează începutul bananei?
Și noi credem, că dând să-l ajute pe acesta, el va ajunge aici, la nimic, dar de fapt, făcând asta, a creat mai mult,
pentru a lua din câmpul Universului, el niciodată nu se schimbă. Singurul lucru pe care-l face, următorul și următorul
și următorul. Am explicat asta foarte recent, despre viruși, dar nu-mi amintesc cui. Cum cresc virușii? Totul unuia din
fii mei.
Acesta este modul în care virușii cresc, ei sunt pachete de energie, și odată ce se echilibrează unul cu celălalt, acum
trec la următoarea celulă, și de asta se dezvoltă atât de repede. Și atunci când puteți folosi ceva, ce le extrage
energia, restul colapsează. De aceea dacă vă uitați, când noi vorbim despre alcalin, despre energia care este atrasă și
se atașează ea însăși de entități, o face prin intensitatea Oxigenului, pentru că altfel nu o poate face, deoarece
gravitaționalul, este reprezentat de Oxigen.
Deci toți virușii de pe această planetă, sau din spațiu, se vor atașa ei înșiși de intensitatea Oxigenului, din corpul
omului, în majoritatea cazurilor, în condițiile atmosferice ale Pământului. Și de aceea, când am arătat pentru Ebola,
în crizele din Africa, din Sierra Leone, ei imediat au confiscat toate sisteme de la savanți. Deoarece tot ceea ce am
făcut, am pus elemente acolo, pentru a extrage energia din proteină.
Acum, noi le spunem viruși, însă virușii sunt pachete de energie atașate de aminoacid. Iar acum știm că ei se pot
atașa, doar de nivelul Oxigenului pe această planetă, așa că voi puneți Oxigenul din CO2, din ZnO sau dintr-un
amestec mult mai puternic, și cu cât aveți elemente mai înalte, cu atât aveți un Oxigen de nivel mai înalt, pe care-l
transportați în acea structură. Și nimeni nu a înțeles acest puzzle ani de zile, nimeni nu a înțeles asta.
Vedeți voi, CuO și ZnO, ambele au Oxigen, dar intensitatea Oxigenului din acesta, este mult mai mare decât
intensitatea Oxigenului din acesta. Când aveți un Hidrogen Oxidat, pe care-l numiți apă, energia Oxigenului de aici,
pentru a se putea atașa de 2 Hidrogen, este foarte, foarte mică, este slabă. Este... acest capăt al bananei. Nu este
prea multă. Pe când aici, ea este mult mai puternică, mai multă banană, și este aici. Apoi aici, este și mai multă
banană, și atunci sunteți aici.
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Așa cum noi spunem, așa cum eu spun întotdeauna, iar acum înțelegem: Nu toți cei cu mustață sunt unchii voștri.
Doar pentru că este Oxigen, degeaba-l puneți acolo. Doar intensitatea Oxigenului de la acest nivel, se poate potrivi
cu acesta. De ce unele elementele niciodată nu oxidează? Deoarece în propria lor structură, ele transportă un nivel
de energie al Oxigenului, care niciodată nu poate fi atras de el, deoarece ele transportă energia echilibrată cu ele
însele, încât nu au nevoie de cea a Oxigenului, pentru a se echilibra. Este vorba despre condiția câmpului plasmatic.
Dacă înțelegeți asta, înțelegeți cea mai mare parte a lumii plasmatice. În Univers, schimbați Oxigenul cu altceva,
acesta poate fi Zn și acesta poate fi Plutoniu. Pe planeta Zeus, Zn reprezintă câmpul gravitațional. El se poate atașa la
altceva, doar dacă are acest spectru în el, deoarece Oxigenul pe această planetă, nu este mono energetic. Există un
spectru al câmpului MaGravs, ce aparține Oxigenului. Aici se potrivește cu Hidrogenul, aici se potrivește cu Zincul,
aici se potrivește cu Plutoniu. Și nimeni nu înțelege asta.
De asta spuneți: Ooo, CuO este un alcalin mai bun, are o alcalinitate mai bună. Însă CuO nu funcționează așa. Uitațivă doar la ce intensitate se atașează el însuși de Cupru, sau de Zinc, sau de apă. De aceea, totul oxidează pe această
planetă, deoarece Oxigenul este un echilibrator al lor. Ele nu sunt Carbonate, nu sunt Zincate, ci sunt Oxidate, Asta
înseamnă că au în ele, ca parte a structurii lor, câmpuri cu energie echilibrată, pentru a lua și a da.
Redefiniți chimia și fizica, și vă plimbați simplu prin ele.
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Bună dimineața, bună ziua, ca de obicei, oricând și oriunde ascultați aceste serii, ale căutătorilor cunoașterii, și într-un
fel, despre înțelegerea noii cunoașteri a spațiului. Ca parte a lecțiilor noastre, așa cum eu întotdeauna am spus, pe
măsură ce ne pregătim tot mai mult să fim capabili, să înțelegem și să lucrăm în parametrii de funcționare ai Universului,
ajungem să înțelegem una din lucrările principale ale energiei universale. Este vorba despre modul cum aceste energii
interacționează cu noi, cu corpul nostru, cu structura corpului nostru.
Vom face infecții ale gâtului sau ale organelor corpului, sau cancer ale anumitor organe, în spațiu? Le vom face când
vom călători în spațiu prin intensitatea Sufletului? Se va intersecta Sufletul nostru cu câmpuri care sunt la nivelul de
intensitate al acestuia, și vor fi atrase de acesta, vor interacționa cu el, și cumva îi vor afecta funcționarea?
Acestea sunt toate posibile, nu este ceva imaginar, noi nu avem... așa după cum ați văzut cum, atunci când o radiație
de o anumită intensitate, interacționează cu corpul omului, ea își schimbă comportamentul. Nu uitați că corpul,
fizicalitatea este creată din emoțiile Sufletului, într-un fel sau altul. Deci ajungem să înțelegem că chiar și Sufletul nostru
este și poate fi vulnerabil la câmpurile care se atașează de el, odată ce se află la intensitatea respectivă.
În corpul uman noi vorbim despre ARN și ADN, noi vorbim despre ceea ce numim structură fizică, despre structura
Sufletului, despre structura memoriei. În atât de multe moduri, pe măsură ce dezvoltăm cunoașterea noastră, și intrăm
în dimensiunea Universului, ajungem să înțelegem că una din cele mai mari amenințări la viața omului, în orice
dimensiune, fie că este în dimensiunea fizicalității sau în cea a Sufletului, o reprezintă interacțiunea cu câmpurile
Universului. Și cele ce se vor potrivi sau vor fi paralele, vor fi capabile să interacționeze cu dimensiunea noastră fizică.
În atât de multe cazuri, noi niciodată nu ne-am gândit la asta, deoarece pentru noi aceste câmpuri sunt prea
îndepărtate, ele nu există. Noi ne-am aflat într-un cocon, a ceea ce numim condiția atmosferică a acestei planete. Ea
ne ajută, absoarbe ce mai mare parte a radiației, și transferă o parte din ea înapoi în spațiu. Dar odată ce vă aflați în
spațiu, vă veți întâlni cu aceste câmpuri, care sunt mult mai puternice.
Astfel, de exemplu noi intrăm în centrul galaxiei, pe măsură ce înaintăm spre linia centrală a Universului, deoarece noi
ca și oameni ne vom apropia tot mai mult de centrul a ceea ce numim sistemul solar. Diferite câmpuri de diferite valori
măsurate, pe care le avem, despre care am vorbit săptămâna trecută, de 219, 129 de Tesla. Acestea sunt toate pentru
a învăța tot mai multe despre noi, să vedem cum ne afectează aceste câmpuri, cum le putem înțelege, cum le putem
depăși.
Așa cum am spus în multe din lecțiile mele din trecut, omul în spațiu, nu va muri din cauza bacteriilor sau a infecției, ci
omul va muri din cauza virușilor, a pachetelor de energie. Pachete de energie ce au intensitatea ADN-ului corpului
uman, și care în acel proces, interacționează cu omul. Pachete de energie ce au intensitatea Sufletului omului, iar în
acel proces vor interacționa cu ADN-ul Sufletului omului.
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Deci într-un fel ele devin parazit pe parazit, ele devin un parazit al întregii structuri. Ele nu au caracteristici fizice, ele
nu au o entitate fizică, dar au intensitatea câmpurilor MaGravs în parte din compoziția lor, care se potrivește cu unul
din elementele aminoacidului omului, sau cu elementele care sunt conectate cu acesta, fie Fierul din sânge, fie Cuprul
din mușchi, fie aminoacidul însuși, fie că ele au intensitatea câmpului specifică Carbonului, astfel că se pot cupla, și
odată ce sunt cuplate, deoarece nu au o dimensiune fizică, ele transportă o cantitate uriașă de energie, deoarece ele
sunt făcute în acest fel și nu au pierderile fizicalității noastre.
În acest proces, ceea ce am văzut, ele devin ceea ce noi numim viruși. Virușii în tehnologia plasmatică sunt pachete
de energie, pe care omenirea trebuie să le înțeleagă, să le conștientizeze. În atât de multe feluri, noi nu am reușit să
gestionăm nici cei mai simpli viruși ai acestei planete, acele pachete de energie care nu au dimensiunile fizice a ceea
ce noi numim aminoacid, ci transportă energiile acestuia.
Mulți dintre voi înțelegeți asta, deoarece nu este o teorie pentru voi. Voi ați pus portocala, și ați transferat energia
acesteia, gustul acesteia, apei din pahar. Nu mai era nevoie de fizicalitatea portocalei, dar când interacționați cu apa,
o puteați gusta. Deci înseamnă că este un transfer de energie, înseamnă că este o confirmare a structurii plasmatice,
o confirmare poate a Hidrogenului aminoacidului din portocală, care este egal cu Hidrogenul din apa din pahar,
proporțional cu amestecul de Gans-uri pe care le-ați introdus.
Acestea sunt importante, iar omul trebuie să înceapă să le cerceteze. Poate avem o primă permisiune cu care să ne
jucăm, noi suntem, noi știm, și în atât de multe feluri, nu am reușit să descoperim cum să le gestionăm. Atunci când
suntem atinși de virușii acestei planete, creăm haos și intrăm în panică, pentru că nu știm ce să facem. Aveți HIV, aveți...
- Alo, D-le Keshe? Sunteți încă acolo? Este vorba despre conexiunea mea, sau cred că a D-lui Keshe?
- Da, cred că a ieșit.
- Continuă.
- Trebuie să așteptăm până ce D-ul Keshe se reconectează.
- Da, el doar ce a dispărut. Bine, suportați-ne pe noi câteva minute, cât timp D-ul Keshe se reconectează. Își poate
cineva aduce aminte ultimele cuvinte pe care le-a spus, în timp ce așteptăm?
- Da, el a spus: "Aveți HIV."
- Da, m-am întors. Mă puteți auzi?
- Da. Vorbeați despre HIV când ați fost deconectat.
- Da, sunt... am văzut când am ieșit, am văzut pe monitor. Îl voi urmări în continuare. Deci viruși cum este HIV-ul, când
lovește omenire, noi intrăm în panică. Vedem diferite gripe provenind de la păsări, de la porci, de la combinații de
animale, și nu avem soluții pentru asta. Noi confruntăm cu națiunile înconjurate de acesta, să vedem care va fi lovită.
Dacă avem o boală infecțioasă cu bacterii sau orice altceva, noi imediat avem pilule, avem injecții, facem ceva. Dar cu
virușii stăm și așteptăm, iar dacă mergeți la un doctor, vă va spune că nu poate face nimic, decât să vedem ce se
întâmplă. Acum înțelegem că virușii sunt pachete de energie, care într-un fel parazitează structura fizicalității, a stării
materiale a corpului, sau ceea ce noi numim starea de Gans a corpului omului.
Și în acest proces învățăm tot mai mult, înțelegem tot mai mult. Iar omul în spațiu, va pierde și va avea mai multe
probleme cu aceste tipuri de pachete de energie, decât cu orice altceva. Deoarece, când călătorim la viteze mari în
întreg Universul, vom fi atinși de tot mai multe. Propria noastră navă spațială, în interacțiune cu diferite intensități ale
câmpurilor Universului, așa cum Pământul în interacțiune cu Soarele creează diferite lumini, va crea diferite pachete
de energie, dintre care unele ar putea fi și vor putea fi la intensitatea aminoacidului, sau la intensitatea aminoacidului
în sensul plasmatic al Sufletului omului.
Deci, ce facem? Cum putem gestiona virușii? Sau de ce îi numim pachete de energie? Cum ajungem să le înțelegem
mai mult? Cum le evaluăm? Cum le măsurăm, încât să spunem: Bine, acesta este de această intensitate, și asta este
ceea ce trebuie să fac. Când este vorba despre viruși, noi le numim pachete de energie, pachete de energie dinamică.
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Așa după cum vă amintiți, este o cale foarte ușoară de a gestiona aceste pachete de energie. Ni s-a spus, știm, am mai
făcut asta înainte. Deci, pentru lumea științifică actuală, virușii sunt o amenințare, nu există soluții. Pentru savanții
Fundației Keshe, virușii sunt cu totul altceva. Orice virus, orice entitate, oricum i-am spune noi, care are o... ... plasma
dinamica are... Alo?
- Da, am pierdut câteva cuvinte din ultima frază.
- Ce se întâmplă? Orice virus are caracteristicile unei plasme dinamice. Este un pachet de energie, și are o structură în
el. Plasma pe care în mod obișnuit, noi o structurăm, pe care o numim CO2 sau altcumva, este la fel cu plasma unui
virus. Ea are o intensitate specifică, iar noi trebuie să aflăm care este această intensitate a virusului. Nu există nici o
diferență. Deci într-un fel, dacă-i putem afla intensitatea, dacă putem dezvolta o tehnologie care să-i măsoare
intensitatea, tot ceea ce trebuie să facem, este să dezvoltăm un sistem care funcționează opus ca și câmpuri MaGravs,
pentru al goli, pentru ai reduce intensitatea, sau a unuia din factorii de intensitate din el. Care să spunem de exemplu,
că se potrivește cu intensitatea Hidrogenului din aminoacid.
Acum ați prins ideea. Înțelegeți că instantaneu, putem anula orice virus. Frumusețea tehnologie plasmatice pe care
am dezvoltat-o, este că este făcută direct pentru viruși. Unul din motivele pentru care am adus întreaga tehnologie a
plasmei prin Gans, este că a fost ca și o unealtă pentru tehnologia spațială, pentru călătoria în adâncul spațiului. Ea îi
permite omului să învețe în timp, toate intensitățile diferite ale acesteia, ca să le aplice la ce?
Dacă lumea medicinei și în special căutătorii cunoașterii din acest domeniu, încep să lucreze la acest model, să-l
înțeleagă, nu ar mai trebui să fie nici o problemă, pentru oricare dintre noi să gestioneze orice tip de infecție cu viruși.
Nu contează care sunt aceștia, noi trebuie să descoperim cum călătoresc, unde-și au cuibul, trebuie să aflăm care le
sunt intensitățile MaGravs, iar când există viruși în corpul omului, care se atașează ei înșiși de unul din aminoacizi,
atunci puteți utiliza oricare dintre Gans-urile prezente. Unii dintre viruși au o intensitate diferită.
Trebuie să căutăm în elementele Universului, nu în elementele planetei, pentru a le înțelege intensitatea. Omul a văzut
doar efectul... ... acțiunea câmpurilor MaGravs, acum avem câte elemente în tabelul periodic, multiplicate de milioane
de ori? Ei au nevoie de o condiție, ca să se manifeste în starea lor materială. Dezvoltarea lor are o legătură cu
aminoacidul acestora. Dacă aveți Sufletul aminoacidului, sau a D-ului COHAN, care a fost creat pe Pământ...
- Alo D-le Keshe? A ieșit, dar va reveni.
- Alo, mă puteți auzi?
- Da, vă putem auzi acum D-le Keshe.
- Bine, scuze pentru asta, este prea mult trafic.
- Deci ultima frază pe care am auzit-o a fost: "Dacă avem Sufletul D-lui COHAN, care a fost creat aici pe Pământ" apoi
ați ieșit.
- Nici o problemă. Dacă aveți Sufletul D-lui COHAN, care a fost creat pe această planetă, și intrați într-o altă dimensiune
și vreți să vă manifestați pe voi înșivă, dar pe acea planetă, structura nu vă permite să vă manifestați pe voi înșivă, însă
are o conexiune cu unul din aminoacizii Sufletului omului, și voi vreți să vă manifestați pe voi înșivă ca pe o ființă pe
acea planetă, acea intensitate poate fi un virus pentru voi, poate fi un virus pentru Sufletul omului.
Sau odată ce vă manifestați voi înșivă, în acea dimensiune, în acea fizicalitate, voi deveniți sau permiteți accesul prin
Sufletul vostru la corpul vostru, pentru a-i furniza virusul. Ceea ce înseamnă că-și schimbă caracteristicile, că-și schimbă
energia.
În atât de multe feluri dacă ne uităm și dacă schimbăm numele unui virus, cu pachete de energie ale câmpurilor
MaGravs, cu structura dar nu cea a fizicalității, să spunem într-un mod mai ușor de înțeles, atunci când vedem un corp
îl numim străin, deci într-un mod similar, virusul nu a reușit să se manifeste el însuși în fizicalitate, dar are o
caracteristică a Sufletului, care are o anumită energie și o anumită mărime. Și atunci îl putem gestiona, îl putem
înțelege. Atunci putem crea un alt sistem, care se potrivește cu el, și care să-l poată goli, sau să-l încarce, încât să treacă
dincolo de nivelul la care s-a atașat el însuși.

P a g i n a 36 | 58

În lumea actuală a științei omului, cea mai mare dilemă sunt virușii. Este atât de problematică, încât ei doar o ignoră,
nu au nici o soluție pentru asta. Dacă mergeți cu o infecție cu viruși la un doctor, el vă va spune: Îmi pare rău, ai un
virus, nu am medicamente pentru asta. Dacă ar fi fost o infecție sau bacterii, ți-aș fi dat ceva, dar acesta este un virus,
trebuie să aștepți până iese din corp.
Deci dacă pentru un virus trebuie să așteptați să iasă din corp, sau să-și facă ciclul, atunci asta înseamnă că el are un
anumit nivel de energie, și trebuie să așteptați ca acel nivel de energie să fie consumat, de către celulele corpului uman,
prin diviziune celulară, prin alipire de altele. Asta nu înseamnă că a dispărut, ci înseamnă că acum este o energie
împrăștiată, și nu mai are acel efect. Nu înseamnă că nu mai există, dar în același timp, dacă există în stare latentă, și
o altă energie se apropie, el devine activ din nou. El se arată din nou, deoarece acum el absoarbe mai multă energie
pentru el însuși, el se multiplică în diferite pachete de energie, dar încă există, deoarece el a găsit acea legătură cu să
spunem, aminoacidul sau cu sarea sau cu ceva ce se află la acel nivel.
Am văzut asta la Ebola. Când Ebola a lovit Africa, acum 2-3 ani, de foarte curând avem savanți din Sierra Leone pe chat
și puteți vorbi cu ei, ei vă pot spune direct, și când le-am dat soluția cum să depășească Ebola, ei imediat au configurat
sistemul. Ei au produs ceea ce le-am spus, l-au testat în laborator, și a murit instantaneu. Ei l-au încercat pe oameni,
deoarece a lovit Sierra Leone foarte grav. Și a funcționat. În câteva minute, oameni cu Ebola s-au însănătoșit.
Deoarece ceea ce am făcut, am introdus în corp o altă sferă pe care noi o numim Gans, și l-am stors pe acesta de
energie. Ce au făcut savanții? Au fost mândri că au găsit o soluție pentru Ebola. Ei au informat guvernul, fiind savanți
ai Universității, au mers la palatul prezidențial cu sistemul, și ceea ce s-a întâmplat, acolo au fost oameni din domeniul
sănătății din America, dintr-o anumită Universitate, puteți citi pe internet. Ei au spus că nu putem arăta asta, asta este
imposibil, asta nu poate fi arătată. Africanii nu sunt atât de inteligenți încât să găsească un tratament, un proces, sau
altceva pentru această boală. Asta este dincolo de înțelegerea lor.
Savanții au înțeles tehnologia, au dus-o în America, și trei luni mai târziu au publicat articolele. Exact ceea ce savanții
din Sierra Leone, sub îndrumarea Fundației Keshe, au dezvoltat și soluționat. Savanții nu au spus nimic, însă ei le-au
spus: Dacă o faceți, vă întoarceți, vă pierdeți poziția în Universitate, sunteți terminați. Ei s-au întors, nu au spus nimic,
dar au început să producă în Universitate Gans și să ajute națiunea. Deoarece este atât de ușor, încât au făcut-o din
nou. Deoarece au înțeles conceptul au înțeles procesul.
Asta funcționează la fel. Am văzut, am vorbit la o prezentare în Consiliul Universal, ce a avut loc Marți, unde au început
să vorbească despre Malarie, Tifos și altele, despre tot felul de viruși. Acum noi avem cunoașterea. Le-am explicat: Nu
puteți detalia ce materiale și ce ați folosit, deoarece nu sunteți doctori, dar putem deschide cunoașterea, astfel încât
să fie un proces care poate fi realizat.
Iar parte din lecția de astăzi, este despre asta, și noi deschidem un număr de subiecte. Virușii cum este cel al HIV, pot
fi acum gestionați cu noua cunoaștere. A fost testat, iar unele rezultate sunt foarte pozitive. Acum ajungem la una din
cele mai mari nebunii ale rasei umane. Acum înțelegem cum funcționează virușii, acum le înțelegem modul de
funcționare, unde se cuibăresc și cum operează.
Una din cele mai mari nebunii ale rasei umane, a fost Herpesul. Herpesul a devenit un virus și noi nu am avut niciodată
vreo-o soluție. Este un pachet de energie, care poate supraviețui, în straturile mijlocii ale pielii omului. Uneori ajunge
și în al treilea strat, dar de obicei în stratul interior uneori, dar de cele mai multe ori, operează printr-un tunel între
stratul superior și cel interior al pielii, deoarece el poate trece pe acolo, este un virus, el are nevoie de protecția oferită
de câmpul Magnetic.
Dacă vă uitați, acesta este modul cum funcționează. Dacă acesta este stratul superior și acesta este stratul inferior, și
așa după cum știm, pielea omului este făcută din straturi de Gans, iar cel de jos la fel, iar acum el călătorește prin
câmpul magnetic al stratului din mijloc. Dacă vorbiți cu mulți savanți care lucrează cu Herpesul, ei vă dau această
cunoaștere.
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Deci, ceea ce eu am decis să fac astăzi, este să deschid un nou capitol în știința Herpesului, o nouă cunoaștere, o nouă
înțelegere, ce va fi publicată în Jurnalul științific al Fundației Keshe, în secțiunea științifică. Și va deveni baza pe care să
o dezvolte în viitor cei mai mulți savanți ai Fundației Keshe. În articol voi publica detalii, deoarece într-un articol
științific, se pot da rapoarte, ceea ce s-a făcut, ce s-a utilizat. I-am cerut echipei Fundației Keshe și noilor savanți pe
care i-am adus, să vadă publicarea articolelor științifice, să ajute la publicarea lor în luna ce urmează, sau în numărul
din Noiembrie.
Dar se va schimba, trebuie să înțelegeți cât de rău este Herpesul. Statistic, doar în America...
- Alo, D-le Keshe? Noi am auzit...
- Mă puteți auzi?
- Am auzit: "Doar în America"
- Da, da.
- Am obținut un grafic, dacă vreți să vă uitați la el.
- Da, doar că fac... doar o secundă, trebuie să mă uit. Statistic, ceea ce vedem este foarte, foarte șocant. El spune că în
lume există două tipuri de Herpes, despre care vom discuta mai târziu. 3,7 miliarde de oameni din lume, transportă la
vârsta de 50 de ani, ceea ce reprezintă 65% din populația lumii, au un virus HSV-1 Herpes. Care apare în mod obișnuit
în jurul gurii, în jurul buzelor.
Apoi există o altă estimare, de 417 milioane de oameni, care reprezintă 11% din populația lumii, cu vârste între 15 și
49 de ani, care suferă de HSV-2, care este în mod obișnuit genetic și apare în corp. Suficient de ciudat, un mare număr
de Americani, mai mult de 50 de milioane de oameni în Statele Unite, au herpes genital, una dintre cele mai curate și
avansate națiuni din lume, suferă masiv de pe urma acestui virus. Iar alte 8% nu știu încă că îl au. Este statistic, că 42
de milioane de Americani, nici măcar nu știu că au Herpes genital.
Deci ceea ce vedem, este o amenințare. Motivul pentru care vedem, în articolele de cercetare, care apar tot mai multe,
este că, datorită structurii Herpesului, 80% conform unor articole de cercetare, din cei ce au Herpes, finalizează sau
ajung la Alzheimer după vârsta de 55 de ani. Am articolele de cercetare, undeva tipărite și descărcate. Deci putem
vedea că este unul din cei mai răspândiți viruși printre noi, și este corect că practic medicina a renunța să se mai lupte
cu el.
Dar, ceea ce noi vom publica astăzi, iar lumea științifică va ajunge să înțeleagă, vom vedea cât de mult noua tehnologie
a Fundației Keshe, poate schimba viața oricui. Herpesul, poate acum fi anulat. Herpesul, poate fi acum gestionat.
Herpesul, așa cum voi explica într-un articol științific, este explicarea modului cum pot fi configurate procesele. În
lecție, nu voi dicta nici un număr, figuri sau materiale, ci voi explica principiul din spatele Herpesului.
Și am explicat acum, cum se blochează în corpul omului. Acum, explicarea procesului Herpesului, va fi înțeles complet
pentru prima dată, apoi vom explica cum apare, lucru pe care lumea științifică niciodată nu l-a înțeles. Parte a fost
făcută, o altă parte poate fi înțeleasă, dar în totalitate niciodată nu am înțeles, cum intră Herpesul în sistemul nostru.
El afectează mai mult de unu din doi dintre noi, doi din trei dintre noi. Pe întreaga planetă, are... nu conduce prin
Alzheimer la moarte, la nici o moarte, dar conduce la alte boli, la alte condiții. Statistic, vedem în fiecare națiune, că
avem această problemă. Este parte a structurii noastre, este ceva ce niciodată nu am știut.
Nu am știut niciodată că virușii sunt pachete de energie. Dar ei au conexiuni de intensități ADN care le permite intrarea
în corpul uman. Pot să iau ecranul înapoi, să partajez ecranul? Lăsați-mă să vă explic o nouă cunoaștere, din lumea
științei omului. Apoi aceasta va deschide multe cercetări în viitor.
Așa cum știți, Fundația Keshe este lider în, și a început să interacționeze cu lumea medicinei, în diferite moduri, întrun ritm foarte rapid, și așa cum vedem, mulți savanți din întreaga lume, ascultă și iau notițe atunci când prezentăm
alte lucruri, și încep cercetările. Trebuie să vedem două lucruri. Acum noi știm că un virus, nu contează care este acesta
sau cum îl numim, el este un pachet de energie. El trebuie să fie atașat de un aminoacid.
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Deci, în acest proces, odată ce el găsește pachetul de energie, structura de energie, deoarece el are un ADN, se poate
controla pe el însuși, el se poate muta pentru a absorbi mai mult, este un lucru viu, este ca și noi, căutând hrană pentru
a supraviețui, el caută energie pe care să o poată consuma. Deci el se atașează de D-ul COHAN, să spunem că se leagă
el însuși de Oxigen, datorită câmpului gravitațional al acestuia, sau de cel mai slab, de cel al Hidrogenului.
Deci acum înțelegem că el are nevoie de această conexiune. El găsește această conexiune, dar cum intră în corpul
omului? Are nevoie de un punct slab, are nevoie de un punct de intrare. Unul din punctele de intrare, dacă putem
arăta, acestea sunt buzele omului, așa cum știți sunt cel mai prost desenator din lume, apoi vedeți ce se întâmplă. în
mod normal vedem Herpesul în aceste regiuni, în jurul gurii sau în aceste poziții. De ce?
În acest loc nu este ceea ce vedeți, nu este ceea ce vă imaginați. Ceea ce este în realitate, există o spațiere, iar forma
este aceasta. Aici este pielea omului, partea externă, aici este partea internă, partea pe unde respirăm, pe unde
mâncăm. Acestea două sunt două structuri diferite. Deci ce se întâmplă aici, există un punct slab în structură. Iar
punctul slab din structură este acesta, este ca o țesătură. Este ca, așa cum ați văzut la nano straturi, sunt spații deschise.
Este ca și coaserea unei bucăți de piele pe bumbac, două materiale diferite. Nu le puteți pune împreună, nu le puteți
uni, ele sunt două structuri diferite.
Deci ceea ce se întâmplă, dacă această energie de aici, așa după cum vedeți, are propriile ei caracteristici? Așa cum
am spus în lecțiile medicale de acum 3-4 ani, fiecare piele are 3 straturi, așa cum am explicat mai înainte. Deci când vă
uitați la structură, există 3 straturi aici. 1, 2 și 3. Când ne uităm la acesta, este la fel, are 3 straturi. Și cele două straturi
de jos cumva s-au legat, dar straturile din mijloc ale aceluiași conținut de sare, deoarece ele transportă sângele la
nivelul de echilibru al acestuia, despre care veți înțelege mai târziu, ele au o spațiere, ceea ce înseamnă că acum ele
permit conectarea, dar acum virusul a ajuns în această spațiere, acum și-a găsit un loc unde să trăiască.
De ce-l vedem la colțuri în mod obișnuit? Deoarece aici este locul unde spațierea în mod continuu, se fixează într-un
singur punct, este mai aproape de deschidere. În punctele de flexibilitate îl vedem apărând. Deoarece acesta este
punctul pe unde intră. Și când intră, își face cuib. El intră în stratul de mijloc, și stă acolo. Acum îi înțelegem existența
și motivul. Noi înțelegem aceste pachete de energie, care sunt egale cu pachetele de energie ale aminoacidului celor
două straturi, interioare și exterioare, și care devine un loc de cuibărit pentru virus.
Deoarece nu uitați, sunt 6 straturi, nu 3 straturi. Avem 3 straturi ale pielii și 3 straturi ale tubului interior. Deci în acea
poziție există o spațiere, el se stabilește acolo, deoarece intensitatea câmpului se potrivește cu intensitatea câmpului
virusului. În acea poziție, stând în secțiunea de mijloc, afectează conținutul de sare al stratului. În mod obișnuit pe
partea cu pielea, deoarece partea interioară a buzelor este fluidă, există mult fluid, care se schimbă în mod continuu.
Deci ce se întâmplă, schimbarea sării datorită energiei, creează bășici, iar arsura sării o vedeți ca și bășici pe piele. Apoi
alte infecții se stabilesc acolo, datorită nivelului de energie, și avem toate acestea, pe care îi numim viruși de Herpes,
pe care îi numim Herpes.
Deci dacă am înțeles asta, mergem la următorul pas, care este de ce vedem Herpesul de o anumită intensitate, care
apare doar la gură? Acum, dacă Herpesul se mută în interior, este o poveste diferită. Acum, condiția de aici are o
aciditate diferită, a tuturor enzimelor și orice altceva din gură. El trebuie să sufere mutații, pentru a deveni mai puternic,
pentru a putea supraviețui acestei poziții.
Dacă aveți o tăietură în partea internă, el merge într-o spațiere a celor 3 straturi ale pielii. Acum el devine mai puternic.
Acum el devine ceea ce numim numărul 2 ca și putere, deoarece acum el trebuie să gestioneze lichidul din corpul
omului care este un compozit, în timp ce cu pielea a fost ușor diferit. Dar există o mare problemă aici. Pielea, dacă vă
uitați, pielea omului este parte a creierului omului. Acum că virusul a intrat în pielea de mijloc, imediat călătorește la
creierul omului, prin pielea de mijloc. Dar în același timp, deoarece cealaltă parte, care este pielea buzelor, este
conectată la cea internă, dar care lucrează într-o altă dimensiune, acum se leagă.
Deci ce se întâmplă? Virusul din stratul mijlociu al pielii omului, se mută în creier. Deoarece este făcut la fel, este aceiași
transformare. Și când merge în creier, intensitatea virusului, dacă acesta este creierul și aceasta este o parte a
memoriei omului, el are intensitatea necesară, încât să stea în acest spațiu.
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Și acesta este motivul pentru care noi spunem că Alzheimer-ul se datorează Herpes-ului. Într-un fel, voi puneți un
bruiaj pe el. La fel cum împachetați și bruiați o frecvență, acest Herpes are o capacitate și o intensitate, deoarece vine
prin secțiunea mijlocie, prin membrana corpului omului, are o intensitate care se potrivește cu cea a părții de memorie,
și produce ceea ce numim Alzheimer. El are o intensitate, și pe măsură ce îmbătrânim, funcționarea creierului nostru
se schimbă, iar la o anumită intensitate el se potrivește, și apare blocajul total.
E ca atunci când trimiteți un mesaj, și ei vi-l blochează, asta este ceea ce el face. Acum înțelegem întregul proces al
Alzheimer-ului datorat Herpesului. Mi-a luat aproape 25 de ani de cercetări. A fost una din cele mai mari dileme din
lumea științei. Dacă vă întoarceți la articolele de cercetare, pe care le-am adus cu mine în Belgia când am venit,
Herpesul a fost parte din ele. Nu am putut înțelege de ce acest virus nu a putut fi rezolvat.
Dar acum, putem înțelege mai mult, cum se va finaliza această cercetare, va aduce multe știri șocante pentru mulți
dintre voi. Acum, ceea ce am văzut aici, la Herpesul care intră în gură, este că a devenit mai puternic, deoarece este
un sistem dinamic mai puternic, și a câștigat energie. Modul cum Herpesul se mută din exterior în țesutul mijlociu și
apoi în creierul omului, acum se schimbă.
Schimbarea jocului este foarte, foarte interesantă, deoarece prin același proces al pielii, aceasta este gura omului,
acesta este intestinul, și așa cum ați înțeles până acum, avem 3 straturi, iar Herpesul se mută în jos prin stratul de
mijloc al stomacului, prin intestine, prin intestinul gros, și unde ajunge? La un alt punct, care din nou are două fețe,
dimensiunea dinamică a organului intern, și aceiași poveste ca și înainte, adică pielea omului. Acesta este anusul.
Acesta este modul în care Herpesul se deplasează, direct în procesul, în organele genitale. Pe măsură ce devine mai
puternic. Dar se întâmplă în două moduri. Avem organul de reproducere feminin, sau cel masculin. Uitați-vă! Din nou,
sunt aceleași zone, este interfața. În locul unde este același, prepuțul penisului, avem aceiași situație. Este o schimbare
prin tubul care merge în interior. Deci interfața intră din nou în calcul. Și vedem Herpesul pe organele genitale.
Poate face la fel, dar s-ar putea să nu-l vedem în gură. Dar partea interesantă a întregii povești este, că corpul omului
transportă întreaga structură. Această structură osoasă, dacă aș putea să o evidențiez, aceasta este coloana vertebrală,
acestea sunt șoldurile, și acestea sunt celelalte părți, acesta este capul și celelalte. Asta vă amintește de ceva ce ați
făcut în tehnologia spațială?
Mulțumesc frumos. Vă amintiți de cupă și de portocală? De transferul energiei portocalei în apa din cupă? Acum uitațivă care este cupa. Cupa sunt șoldurile omului. Până acum, doctorii au încercat să soluționeze problema Herpesului 2,
așa cum îl numesc ei, prin interacțiunea cu creme și altele, dar s-a mutat, nu a putut fi rezolvată. Deoarece, conform
unei noi cercetări, ce a fost publicată recent, noi am înțeles, și asta sprijină ceea ce noi am explicat cu ani în urmă, că
acum șoldurile omului devin cupa. Virusul Herpes acum stă în șolduri.
De asta doctorii nu îl pot rezolva. Ei continuă să facă lucruri, dar el reapare. Deoarece când energia acestei cupe, atinge
un anumit nivel, ea își eliberează energia în aceleași straturi, unde boala înflorește. Acum înțelegem întregul proces al
Herpesului, indiferent că este de tipul 1 sau 2. Procesul este la fel, diferența fiind doar de intensitate. Acum înțelegem
de la Alzheimer până la cel de tip genital, cum îl putem rezolva.
Acesta este motivul pentru care avem două tipuri diferite, dar de fapt unul este mai puternic iar celălalt mai slab. Cel
puternic călătorește prin intestin, deoarece acolo este prea mult acid și celelalte prin care trebuie să treacă. Dar există
un aspect, pe care lumea științifică încă nu l-a înțeles. Doctorii nu au cercetat faptul că Herpesul apare în corpul omului
de asemenea. Herpesul apare în diferite locații interne.
La intrare, în punctul de schimbare, la fel ca în cazul buzelor și a pielii, esofag și stomac. Este un material diferit. Deci
acum trebuie să căutăm semnele Herpesului, în interiorul stomacului, în stomac și în intestinul subțire, în intestinul
subțire și în cel gros. Deci dacă ne uităm, în general Herpesul reprezintă totalitatea bolilor din întreg corpul omului.
Aceasta schimbă jocul. Herpesul, prin înțelegerea noii tehnologii plasmatice, ar trebui să fie posibilă gestionarea lui, ar
trebui să fie posibilă anularea lui. Trebuie să înțelegeți că înțeleg lumea care ne lovește, deoarece ultima dată când am
explicat despre cancer, unele națiuni au acționat împotriva Fundației, că ele pot vindeca, pot inversa. Nu, noi utilizăm
o poziție foarte directă, dar într-un articol științific pe care-l vom publica, vom fi foarte preciși, deoarece este un articol
științific.
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Acum, condiția Herpesului, dacă se înțelege că trebuie gestionat întreg corpul omului, este că el poate fi gestionat.
Dacă cei dintre voi care lucrați în cercetare, cei dintre voi care sunteți doctori în știință și celelalte, încercați să înțelegeți
procesul, noi vom publica articolul. Articolele științifice trebuie să fie acceptate așa cum sunt, fără peer-review. Acesta
este modul cum dăm putere Jurnalului Fundației Keshe, ceea ce numim secțiunea de articole științifice, a Jurnalului.
Prin dezvăluirea celei mai avansate cunoașteri, cu care doctorii să poată lucra. Voi face din acest Jurnal, unul din cele
mai prestigioase Jurnale științifice din lume, pe care savanții îl vor căuta. Unde nu există peer-review, unde fiecare
spune ce vrea să facă și cum vrea să facă. Pentru prima dată, înțelegem întregul proces al Herpesului, de la cap până
la picioare.
De ce vedem Herpes-ul pe unele locuri de pe brațe și de pe picioare? Întoarceți-vă și uitați-vă la structura unde se află
acesta. El poate deveni un perforator pe perioada existenței. Poate deveni un deteriorator al pielii în acel loc, unde din
nou, repetarea celor două straturi și a slăbiciunii stratului mijlociu apare și Herpesul se manifestă. El trebuie doar să
ajungă dedesubt, și în câteva puncte, energia se transferă.
Herpesul, la toate nivele, cu noua cunoaștere a tehnologiei plasmatice, este reversibil. Deoarece ce faceți? Vă amintiți
plasturii? Vă amintiți un mod foarte simplu, când am vorbit despre situația când aveți cancer, sau aveți un metal în
corp și vreți să-l îndepărtați, când aveți o bucată de metal acolo, creați un raport de 4 la 1, sau de 20 la 1, creați
câmpurile și acum este simplu. Ele iau, extrag din Herpes, când acesta izbucnește. Creați Gans din el, și puneți-l în
același raport. Ar trebui să nu ia mai mult de câteva zile sau săptămâni, pentru a reuși să goliți sistemul.
Dar nu uitați de șolduri, nu uitați de corpul omului, cu intestinele. Nu uitați de șeful din vârf. Amintiți-vă ceea ce eu am
făcut, și ceea ce prietenii noștri ne-au explicat, cum am reușit să golim de sare picioarele lui Naomi, am luat urina lui
Naomi, am făcut Gans din ea, am făcut plasturi, și ceea ce trebuia să dureze săptămâni, a durat zile. La fel facem și aici.
Când aveți un foc, nu vă luptați cu apa, este prea mare. Ardeți mai mult foc în jurul lui, ca să nu mai aibă unde să se
ducă.
Voi gestionați... microfonul cuiva este deschis, vă rog. Gestionați virusul direct în acest fel. Puteți chiar gestiona
organele genitale, exact la fel. Atunci voi le goliți de energie, încât să nu mai existe ca să-l hrănească. Dar ceea ce nu sa înțeles, Herpesul stă în întreaga structură a corpului omului, nu acolo unde izbucnește și devine vizibil. Voi încerca
să public articolul cu detalierea completă, prin colaborarea în fundal a echipei Fundației Keshe.
Două treimi din rasa umană, suferă de un lucru care nu ar trebui să existe, dar el există. Aspectul este, de unde pornește
Herpesul? El vine din creierul omului. Este vorba despre eliberarea energiei din Sufletul interior al omului, care atinge
partea invizibilă a memoriei omului. De asta el se întoarce înapoi de unde a provenit. De aceea afectează memoria.
Am să vă explic ca să înțelegeți în totalitate. Mulți dintre voi, mulți dintre voi, visați în somn. Unele visuri sunt frumoase,
altele nu. Dar dacă visul este la intensitatea la care să vă amenințe viața, dacă memoria este la intensitatea la care vă
poate periclita viața, aflată în închisoarea fizicalității, atunci asta este ceva ce nu doriți să vă amintiți. Deci voi creați un
câmp de forță, pentru echilibrarea amintirii pe care nu vreți să vi-o amintiți, dar deoarece ea nu s-a manifestat, nu o
aveți când sunteți treji, este parte a ceea ce se cheamă funcționarea Sufletului, apare transferul de energie, pe cea cu
care nu puteți spune, care sunt buzele omului.
De aceea, atunci când aveți un vis foarte oribil, faceți bășici în jurul gurii. Acesta este începutul procesului. Acum
înțelegem întregul proces al creării Herpes-ului, ce provine din structura internă, și de aceea el merge înapoi de unde
a provenit, din această cauză, deoarece el nu are memorie, și vrea ca voi să vă amintiți acel lucru oribil, pe care noi o
numim temperatura mare a visului, și atunci faceți bășicile.
Acum înțelegeți întregul proces, despre cum apare Herpesul în existență, indiferent unde vă aflați în Univers, pe
această planetă îl faceți. Deoarece Sufletul vostru este creatorul lui. Dar el nu-și găsește o fizicalitate, ca atunci când
sunteți treji să-l puteți vedea cu ochii. Voi îl vedeți cu ochii Sufletului omului, aveți un vis, îl capturați, îl puneți undeva,
vreți să scăpați, este prea înfricoșător, dar vă treziți. Însă energiile nu mai există ca să memoreze partea energetică a
trăirilor.
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Și nu ne încălzim, nu putem vorbi. Voila! Gura este locul vorbirii. Este locul unde energia se transferă. Vă amintiți ce
am spus atunci când aveți o problemă cu fiul, ca și om faceți cancer de prostată. Și e dovedit că așa este de către
savanții moderni, aici este același proces. Dar de această dată, Herpesul este o condiție creată de către Sufletul omului,
fără interacțiune cu fizicalitatea, dar știind unde trebuie să meargă, deoarece vreți să vă amintiți asta, ca să nu vi se
întâmple, iar se întoarce de unde a venit.
Acum înțelegem de ce Herpesul deteriorează sau interacționează cu partea de memorie. Deoarece vreți să uitați acel
moment oribil. Vă amintiți, dacă ați citit articolul numit: "ALS - O dorință de moarte care se împlinește", acesta este
un alt proces, direct din Sufletul omului. ALS este o dorință din Suflet, pe care fizicalitatea nu o poate gestiona. Îl puteți
numi terminarea contractului.
Acum înțelegem întregul proces, înțelegem chiar că Herpesul nu provine din exterior, ci este creația propriului nostru
Suflet. Și deoarece acum înțelegem procesul creării și procesul funcționării plasmei, și deoarece corpul nostru este un
container de Gans-uri, și pentru că am văzut cum doctorii, au gestionat diferite boli prin transfer al energiilor, avem
nevoie de Herpes pentru a putea gestiona Herpes-ul. Dacă aveți mult Calciu în corp, aveți nevoie de Calciu la o
intensitate diferită, pentru a fi capabili să-l mutați. Doctorul Rodriguez ne-a arătat, și alți doctori ne-au arătata asta, cu
Herpes-ul va fi la fel.
Acum, înțelegând această cunoaștere, nici un virus nu ar mai trebui să reprezinte un pericol pentru om, chiar și în
spațiu. Eu am dezvoltat această tehnologie, pentru ca omul să fie în siguranță în spațiu, și trebuie să înțelegeți
funcționarea virușilor, a ceea ce eu numesc pachete de energie fără fizicalitate, încât să vă salvați viața în spațiu.
Universul este aglomerat cu Herpes de tipurile 3, 4, 5, 6, 7, 8, milion.
Odată ce știți cum să mergeți, puteți sări, puteți dansa, puteți face orice doriți. Acum v-am învățat cum să mergeți.
Două treimi din populația lumii, suferă din cauza lui. Niciodată nu ați știut cum apare, acum știm că este propria noastră
creație. Modul cum ne-am creat prin intermediul Sufletului, structura osoasă, mușchii, inima, plămânii, intestinele,
acum înțelegem că Herpesul este o condiție a Sufletului omului, condiție în care se eliberează o așa mare cantitate de
energie din Sufletul omului, în condiția unei interacțiuni cu un alt Suflet, încât nu-și poate găsi o poziție fizică.
Dar în spațiul dintre cele două sarea este atât de precisă, încât își găsește locul acolo. Și dacă transportați aceiași
emoție și sărutați o altă persoană, care are aceiași spațiere între straturile pielii, și în buze sau în ceea ce noi numim
tubul interior, îl veți transfera în stratul mijlociu, iar ei îl iau, deoarece aveți același ADN.
Herpesul, sub orice formă, fie că e vorba despre Herpesul Universului, fie că este vorba despre Herpesul de pe planeta
Zeus, acum îl puteți gestiona. Mulți savanți, multe autorități ale sănătății lumii, au căutat o soluție pentru asta. Acum
soluția există. Acesta este un dar pentru umanitate. Dacă cei ce înțeleg îl pot aplica, Herpesul va deveni o istorie a
trecutului.
Este vorba despre memoria Sufletului omului, în fizicalitatea omului. Modul cum își alegere culoarea ochilor, modul
cum Sufletul alege culoarea ochilor, Sufletul, prin interacțiune pe durata vieții omului, face la fel. Am văzut
transportarea lui în întreg corpul omului. Am văzut modul cum intră și se lipește. Am văzut cum Herpes-ul ca și virus,
călătorește prin corpul omului. Iar la intersecția cu schimbările, trebuie să sufere mutații, pentru a fi capabil să treacă,
deoarece acum fețele straturilor de deasupra sunt legate împreună, stratul din mijloc este conectat, straturile de jos
sunt legate împreună, deci în deplasarea lui, el călătorește prin stratul de mijloc, de la gură către capăt.
- Alo, D-le Keshe? Cred că s-a întrerupt temporar. Cred că ultimele cuvinte au fost "de la gură..." Este cineva care vrea
să termine fraza? El a spus că Herpesul călătorește prin stratul mijlociu al pielii, către gură.
- Da, este corect.
- Alo, am revenit din nou.
- Da, D-le Keshe.
- Da, știm când s-a oprit, nici o problemă.
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- Bine, foarte bine, mulțumesc. Deci ceea ce vedem acum, este procesul înțelegerii, despre cum orice virus din lumea
creației poate fi gestionat. Fie SIDA, fie HIV, fie Ebola, fie oricare altul, dacă înțelegeți acestea sunt pachete de energie
ale memoriei, care pot suferi mutații, și care trăiesc, se îngrașă, colectează mai multe energii, și odată ce ating un
anumit nivel, călătoresc către alte poziții.
Acum, de fiecare, de fiecare dată, când orice boală, pe care noi o numim... virus, sau are legătură cu pachetele de
energie, este reversibilă. Este un proces. De aceea în Fundație noi nu îl numim tratament, sau cură sau altcumva,
deoarece este un proces, iar acum noi înțelegem procesul. Înțelegem procesul creării acestuia, înțelegem procesul
transferului acestuia, înțelegem procesul cum îl putem echilibra și scoate afară din corpul omului. Deoarece odată ce
l-ați golit de energie, a dispărut.
Nu este ceva ce poate fi făcut într-o zi sau două. Corpul omului este dinamic, el suferă mutații, trebuie să aveți sisteme,
trebuie să-l înțelegeți, și trebuie să fiți capabili să dezvoltați noi modalități de dezvoltare a virușilor. Deoarece acum,
el se poate suferi mutații, și trebuie să fiți capabili să vă adaptați lui. Singura modalitate prin care vă puteți adapta la
el, dacă apare, este să recoltați lichidul lui. Recoltați stratul din mijloc al pielii, faceți Gans din el, și astfel îl utilizați pe
el însuși împotriva lui, pentru a-i transfera energia afară din corpul omului.
Este pentru prima dată când rasa umană are un răspuns, pentru toți virușii care amenință omul, fie el de gripă, fie alte
gripe, fie SIDA, fie HIV, și ceilalți. Dar nimic nu a amenințat viața omului, atât de mult ca și Herpesul. Acum știm, acum
înțelegem și putem adăuga asta științei omului, încât din intermediul Fundației Keshe, voi ca și căutători ai cunoașterii,
doctori și alții, am certitudinea că mulți dintre voi ați fost atinși de el. Sunt sigur că mulți dintre ascultători le-a fost
spus, sau nu sunt conștienți, că au această condiție. Acum vă puteți ajuta singuri.
Am vrut să scriu un articol despre el, și să fie publicat, dar cer echipei din fundal, să facă transferul acestei învățături,
ca parte a articolului științific. Și le cer copiatorilor din fundal, să transcrie această secțiune pe cât de repede posibil, și
să o trimită webmaster-ului, ca să o pregătească pentru publicare, în această lună. Dacă puteți recupera viața unui
singur om, noi ne-am atins scopul existenței. Acesta este parte a procesului, prin care acum, trebuie să fim gata pentru
spațiu. Dacă nu putem gestiona un virus atât de mic, o asemenea slăbiciune, care face prăpăd în rasa umană, din
momentul în care primul om a avut primul vis oribil, prin Suflet, care nu are o dimensiune fizică, acum i-am înțeles
sămânța.
În lecția de Marți, am menționat de două, trei ori: "Mie rușine să fiu într-un corp omenesc". Și am primit câteva
plângeri: De ce ați spus asta? Deoarece corpul omului suferă prea mult. Noi venim să trăim să ne bucurăm de viață, nu
venim să suferim. Și este rușinos să vezi că suferința se datorează actelor oamenilor, lăsând deoparte mediul în care
se află corpul omului. Suferința este o rușine. Cui folosește?
Viața, existența, trebuie să fie o plăcere, în oricare moment al ei, chiar și în cel al tranziției de la o dimensiune la alta.
Ar trebui să celebrăm viața, nu să suferim. Virușii vor deveni, și au fost parte a vieții noastre. Acum știm cum să-i
gestionăm. Acum știm cum să-i permitem corpului, să treacă prin emoția de a-l inversa. Înțelegeți procesul de la A la
Z, pentru prima dată de la crearea omului. Fiecare dintre voi, milioane de ascultători din jurul Fundației Keshe din
întreaga lume, o puteți face, puteți asculta. Știu, așa cum mulți dintre voi știți, că Fundația Keshe atinge milioane de
oameni din întreaga lume. Și mulți oameni acționează, o folosesc.
Și știu că atingem multe, multe locuri, deoarece am fost în locuri în care niciodată nu mi-am imaginat, iar oamenii se
plimbă pe stradă și se întrebă: D-vs. sunteți D-ul Keshe! Deci trebuie făcută bine cunoscută, pentru că oamenii ascultă,
ei găsesc soluții pentru noi, încât pe străzile din China, din Beijing, până la străzile din Italia, din Franța, și de oriunde
din altă parte, să fie recunoscută.
Sunt recunoscut după față, adepții Fundației Keshe trebuie să fie recunoscuți după Suflet. Predați-o! Dacă locuiți în
vecinătatea a 100 de oameni, ar trebui să înțelegeți că 65 dintre ei suferă. Dacă trăiți în America, ar trebui să știți, că
peste 800.000 de oameni pe an, sunt infectați cu această boală. Ceea ce înseamnă 2000 de oameni pe zi. Asta înseamnă
100 de peroane pe oră. Și aproape doi oameni pe secundă, și asta doar într-o singură țară. Deoarece nu au putut păstra
statistici, sunt infectați de el.

P a g i n a 43 | 58

Acum, noi avem o soluție. Testați-o, și adăugați-o articolului meu ca și mărturisire. Dar înțelegeți ceea ce faceți. Data
viitoare când aveți acele bășici pe față, iar ei vă spun că aveți Herpes, luați puțin din el, luați tot lichidul ce provine din
el și faceți Gans din el, adăugați-l peste CO2 și peste ZnO, așa cum faceți cu cutiile. Deoarece el are o interacțiune a
fizicalității, a conexiunii electrice cu creierul, și provine din partea emoțională a creierului omului. Nu există mușchi în
creier. Și atunci înțelegeți eficiența acestuia.
Dacă, voi ca și suporteri ai Fundației Keshe, începeți să faceți asta, dacă voi suferiți sau alții suferă, atunci veți înțelege
cum să o faceți, și cum poate fi făcută și învățată gratuit. Odată ce voi publica articolul, în speranța că voi putea lucra
cu șeful Fundației Keshe, Ella, și cu noua echipă pentru articole din fundal, care a fost acolo, voi avea o șansă în
următoarele câteva zile, vom face prima noastră publicație, pe care poate o vom modifica în următoarele câteva zile,
și apoi vom publica al doilea articol.
Acesta este un cadou pentru umanitate. Aș putea face milioane din asta. Dar din nou, cunoașterea este gratuită în
Fundația Keshe. Trebuie să o înțelegeți, să o învățați, și să o predați, la fel cum învățați alte aspecte ale tehnologiei.
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- Va fi posibil, D-le Keshe, deoarece acum aceasta, aduce o altă întrebare, ca de obicei. Îți amintești că eu am făcut 34 Gans-uri, pentru virusul Parvo? Transportă virusurile un Suflet?
- Da.
- Deci, trebuie să descoperim ce nu le place lor, deoarece eu atunci am folosit Gans de CuO, pentru ca practic să-i omor,
ca ei să nu omoare câinele.
- Nu, ei nu... tu ai creat o nouă condiție energetică. Virușii sunt o energie adăugată, care sunt la intensitatea
aminoacidului, sau care se leagă la intensitatea aminoacidului. Virușii sunt pachete de energie, care suferă mutații în
prezența aminoacidului, sau ei trăiesc, în prezența aminoacidului. Ei au un ciclu de viață, dar pe de altă parte nu puteți...
Voi nu-i omorâți, ci îi deposedați de energia care este eficientă asupra noastră. Fără viruși nu putem trăi, noi toți avem
tot felul de viruși. Dar, la anumite intensități ei devin periculoși. Dacă utilizați... am explicat asta unui savant acum ceva
timp, iar el a spus: Cum îl putem îndepărta fără a omorî alte lucruri, și să-l omorâm doar pe el? Am spus: este vorba
despre dezechilibru, pentru că atunci când dați un câmp, toată lumea ia egal ceea ce are nevoie, iar dacă virusul ia mai
mult, el trebuie să dea, pentru a-i aduce pe alții la valoare lui, deci se golește.
Modul cum această tehnologie funcționează pentru viruși, sau în... Încerc să rezolv o problemă. Vedeți voi, trebuie să
înțelegem știința din spatele acestor lucruri, prin prisma tehnologiei plasmatice, și atunci... îl schimbăm într-un mod
cu totul diferit.
Vedeți, când aveți toate celulele, toate... Când aveți toate celulele la aceiași intensitate, și acum ați luat un virus, careo parazitează pe aceasta, și pe aceasta și poate pe aceasta. Când introduceți, să spunem un Gans de Cupru, toate,
deoarece sunt în echilibru, ele rămân echilibrate. Acum, ceea ce se întâmplă, este că jocul se schimbă. Iar schimbarea
jocului constă în faptul că, conform legii plasmatice, acest tip acum vrea mai mult, și încearcă să dea să-l ridice pe
acesta.
Deci ceea ce faceți, îl goliți de energie. Și de aceea, tehnologia funcționează cu virușii. În încercarea de a se echilibra cu
acesta, deoarece acum este mai slab ca acesta, care este mai puternic, deci ceea ce face este să-i ia energia. Și când îi
luați energia, deoarece este în raport cu celelalte, este atât de eficient cu virușii.
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Noi știm cum să gestionăm bacteriile, știm cum să gestionăm microbi, știm cum să gestionăm infecții. Un singur lucru
nu am reușit să-i facem, virușii. Virușii au fost un coșmar, pentru lumea medicală. Ei niciodată nu i-au putut înțelege,
și din această cauză, nu au putut explica, cum apar și modul cum pot fi controlați.
Deoarece Fundația Keshe acționează în programul spațial, și noi înțelegem modul adevărat în care mișcarea, viața și
crearea vieții are loc în spațiu, acum înțelegem clar, că există un aspect, și anume, că virușii sunt pachete de energie.
Care transportă aceiași intensitate ca și aminoacidul, și se pot atașa de aminoacid.
Aceasta a fost cea mai mare problemă. Noi nu avem nici un medicament care să poată gestiona energia acestora, a
bacteriilor, dacă luați antibiotice, sau altceva, practic sunt la fel. Dar nu avem medicamente pentru pachetele de
energie, care să poată absorbi virușii din corp, din celule, din aminoacid.
Tehnologia Plasmatică Keshe, este legătura lipsă, este ceea ce trebuie făcut, pentru a putea goli aceste pachete de
energie, și care să lase în urmă o proteină normală, o celulă normală, un aminoacid normal. Pentru prima dată, noi am
explicat că în spațiu, nu există aminoacid, deoarece nu există Oxigen, Hidrogen sau Azot, sau Carbon în amestec, care
să ducă la producerea aminoacidului. Dar Universul este plin de pachete de energie, iar unele din aceste pachete de
energie, vor interacționa cu corpul omului în spațiu, și astfel noi devenim un Rai pentru viruși. Într-un fel, pachetele de
energie, vor o călătorie gratuită, pe spatele unui alt pachete de energie, ce există și se cheamă corp uman.
Acum, înțelegând noua tehnologie, și înțelegând că virusul este un pachet de energie pură, pe care noi îl putem goli,
aceasta deschide un nou orizont pentru noi toți. Deoarece, începând de astăzi, ferm, ca și Institut Științific, noi facem
publică această cunoaștere, încât veți vedea în continuare, că orice virus poate fi gestionat.
Voi oferi acest program, ca pe un cadou Președintelui Xi al Chinei, în Conferința ce va urma mâine și poimâine.
Deoarece națiunea Chineză, este afectată puternic de această boală. Unii oameni ne-au spus că sunt făcuți de
Americani, pentru a întrerupe lanțul de hrănire în Rusia, și să afecteze securitatea alimentară a Chinei. Despre orice
este vorba, este irelevant. Acesta este un dar pentru Guvernul Chinez, pentru națiunea Chineză.
Noi am găsit metoda de a-i reduce și ai rezolva. Nici un fermier Chinez, nu ar trebui să mai piardă vreun porc, deoarece
va deveni cunoscută ca febră porcină. Ne-a luat mult timp, pentru a avea acces la un specimen viu, încât să fim capabili
să arătăm asta, și veți vedea rezultatul.
Inițial, dacă ați fost cu noi, am arătat cum poate fi utilizată această tehnologie plasmatică, și dacă vă amintiți, unul din
prietenii noștri a mers în China, și ne-a arătat cum putem reduce energia, ceea ce noi numim radiație, care este mai
mult sau mai puțin, la fel cu un virus. Și a mers pe străzile din Fukushima și a arătat în laboratoare, cum ea a redus
radiațiile.
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Apoi ea ne-a pus în legătură cu Guvernul Japonez, cu TEPCO, arătând cum poate fi adusă sub control Fukushima.
Japonezii s-au aflat sub presiunea Americanilor, să nu permită ca tehnologia fizicianului nuclear Iranian, să devină
publică, ceea ce i-ar fi dat mai multă putere savantului Iranian.
Apoi s-a întâmplat din nou, ne-am întâlnit cu aceiași provocare în Africa, în frumoasa țară Sierra Leone, cu Ebola. Am
pregătit savanții din Universitatea de Sud Sierra Leone, să construiască, să facă Gans-uri, și au arătat imediat, că a fost
eficientă pe Ebola. Apoi au fost invitați la Biroul Președintelui din Freetown, și imediat ce au prezentat-o, ofițerul de la
Organizația Mondială a Sănătății a spus: Africanii nu sunt atât de deștepți încât să curețe asta, nu puteți arăta asta, iar
dacă o arătați, vă vom retrage Certificatele cu care predați în Universitate.
Și suficient de ciudat, două luni mai târziu, un articol a fost publicat în una din cele mai faimoase Universități, de către
același ofițer al OMS, în care au găsit cum să trateze Ebola și ce este aceasta. Am avut suficiente atrocități asupra
savanților din Guverne. De această dată am reușit să o arătăm noi înșine. De această dată ne-am asumat sarcina, am
luat controlul și am cerut savanților Fundației Keshe, din toată China sau Rusia, să ne furnizeze un specimen viu. Nimic
care să fie doar posibil, ci ceva care să fie 100% confirmat, ca suferind de această boală virusologică porcină.
Așa cum înțelegeți și cum știți, Fundația Keshe, este răspândită pe toată planeta. Căutătorii cunoașterii au început să
caute, și așa după cum ați înțeles, tot ce are legătură cu acest virus, este sub controlul total al Guvernului. Dar trebuie
să înțelegeți, că fermierii nu-și pot pierde animalele, le sunt mai apropiate decât proprii copii, ei le-au crescut. Ei sunt
viața lor. Pentru un fermier cu 1, 2 porci, aceasta este toată averea lui, cei doi porci. Dacă-i pierde, și el este pierdut.
În China avem 25 de milioane de săteni, de fermieri, ce trăiesc la limita sărăciei, așa cum a fost declarat de Guvernul
Chinez. Noi suntem aici pentru a schimba cursul, iar acum și dacă acești fermieri pierd un singur porc, limitele sărăciei
se vor extinde și mai mult. Am făcut o promisiune națiunii Chineze, și Guvernului Chinez, Eu sunt aici pentru a schimba
securitatea alimentară a Chinei, și vrem să o facem. Am arătat-o în producția de cereale, și acum am arătat că virusul
porcin este terminat.
În scurt timp veți vedea. Noi am făcut un articol de prezentare, încât să poată fi înțeles. Vă vom explica, și îl veți vedea,
dar dacă sunteți un ascultător Chinez, eu știu că sunt mulți ascultători Chinezi online, noi am făcut un clip pe Youtube,
sau puteți lua parte din lecție, și să o publicați pe internetul Chinezesc. Oficialii guvernamentali trebuie să știe, că noi
suntem aici pentru a servi națiunea Chineză.
Până astăzi, în ultimele 3 luni, peste 500.000 de porci au fost uciși, din cauza acestei boli. Uciderea pe mai departe, va
afecta securitatea alimentară. Porcul este una din mâncărurile principale, una din părțile principale ale hranei în China.
Echipa Fundației Keshe, toată Echipa de Sprijin a Fundației Keshe din fundal, noi am calculat chiar și câți mililitri de
material avem, încât să putem răspunde de astăzi, la cerințele naționale.
Există două aspecte: Trebuie să așteptăm ca boala să lovească, sau acum, pentru că avem cunoașterea, putem
structura o prevenție, încât niciodată să nu mai apară? Sau chiar dacă apare, datorită utilizării tehnologiei, îl putem
eradica, îl putem controla. Acesta este un cadou pentru Președintele Chinei. El încearcă din greu, să asigure hrana
națiunii, și să o scoată din sărăcie.
Acest act deliberat, de a introduce virusul în China, sau așa cum s-a întâmplat în Rusia, în ultimii cu 10-12 ani, iar acum
este accelerată brusc, aceasta necesită un răspuns. Am informat oficialii guvernamentali Iranieni, într-o întâlnire
directă din ultimele 2 zile, încât să știe, despre dezvoltarea tehnologiei. Am informat administrația Americană despre
descoperirea controlului virușilor, de acum încolo.
Aceasta este o descoperire majoră, deoarece o putem arătă, o veți vedea. Afectul acestei tehnologii asupra virușilor,
este în decurs de câteva minute. Veți înțelege când veți vedea, când veți înțelege ce s-a întâmplat. Noi suntem aici
pentru a consolida, suntem aici pentru a fi siguri că nu se întâmplă.
Săptămâna viitoare vom porni prevenția, la scară masivă, zeci de mii de porci în China. Nu trebuie să așteptăm ca să
apară, ci o putem preveni. Toate resursele Fundației Keshe au fost mobilizate, pentru a asigura secțiunea pentru porci.
Cei din fundal, știu asta, am fost în contact cu ei în ultimele 24 de ore, pentru a asigura furnizarea. Fie ca un dar, fie
contra cost, noi vom asigura, și sunt sigur că această boală va fi eradicată din China.
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Este responsabilitatea ascultătorilor Chinezi, să vă informați guvernul și să-i direcționați, direct către Fundație Keshe,
noi trebuie să lucrăm ca unul, nimeni nu iese doar ca să spună: Eu am găsit, eu pot! Noi putem întreba Fundația Keshe,
astfel obținem intensitatea, în acest fel operăm.
Să începem, aceasta va fi o prezentare foarte succintă astăzi, Am terminat-o pe la 11:30, 12:00, dar este important
pentru că este, una din cele mai importante prezentări ale Fundației Keshe, o soluție pentru viruși. Îi provocăm pe toți
să o învețe, este parte a muncii noastre. Dar noi provocăm guvernele să o testeze, noi nu mai avem nevoie, ne-am
făcut treaba. Noi suntem un Institut, nu suntem aici pentru a dovedi ceva cuiva, ci doar nouă înșine și umanității.
Le mulțumesc tuturor celor din Fundația Keshe, care ne-au sprijinit, furnizând totul necondiționat, fiind prezenți
săptămâni și luni la rând, furnizând pentru a păstra totul. Acum cred că a devenit tangibil. Felicitările mele oficialilor,
și mulțumesc guvernului, pentru că permit să fie făcut public. Națiunea Iraniană, este alături de națiunea Chineză. Voi
toți sunteți pe același drum al mătăsii. Singura diferență este că în țările Islamice, nu avem...
Nu cunoaștem suferința comunității Chineze, dar avem această cunoaștere pe care o împărtășim. Asta este parte din
munca ce se va dezvolta în această națiune. Ceea ce înseamnă o Planetă, o Națiune. Noi am pregătit o structură pentru
astăzi, și în fundal eu le mulțumesc, oficialilor Chinezi din fundal, oficialilor Iranieni din fundal, care sunt prezenți și
ascultă, oficialilor guvernamentali Ruși care sunt online, pe care i-am informat prin ambasadă, administrației
Americane, care știe și ascultă în fundal.
Vremea suferințelor din cauza virușilor a trecut. Acum este timpul ca guvernele să inițieze cercetări și dezvoltare,
utilizând Tehnologia Plasmatică a Fundației Keshe, pentru a decide rapid de ce Gans-uri este nevoie. Nevoie pentru
tipul de virus și cum. Costul este foarte mic, costul inițial va acoperi totul, pentru toate națiunile.
Acesta nu are drepturi de autor. Multe, multe farmacii vor refuza să-l vândă, deoarece nu pot adăuga 100, 200, 1000
adaus comercial. Devine responsabilitatea Fundațiilor Keshe, să fie alerte și în același timp centralizate, astfel încât,
ceea ce este vândut, ceea ce este pe piață, să fie oficial și sub munca Fundației, nu doar o meserie necinstită, doar apă
sau altceva, și cu care se poate abuza, de numele sau reputația Fundației. Am lucrat o viață întreagă, pentru a ajunge
aici.
Asta este foarte important, ca și calea pe care am arătat-o în agricultură, încât în spațiu să fiți în siguranță. De două
ori, am fost acoperiți de guverne, de această dată, ca un guvern al unei singure națiuni, ne prezentăm propria
descoperire, și este responsabilitatea guvernelor, să dovedească corectitudinea tehnologiei, nu pe spatele Fundației
Keshe, ca și o singură Națiune, o singură Planetă. Guvernul Chinez, guvernul Rus, vă invităm să furnizați material pentru
un test masiv, ca și o singură Organizație Științifică, ca și un Institut al Navelor Spațiale, noi ne-am făcut munca. Voi
trebuie să o dovediți, nu noi.
Noi am obținut a treia oară, și în atât de multe feluri, lucrând ca o singură națiune, noi decidem ca o singură națiune,
ce împărtășim. Și așa cum am spus, acesta este un dar. Cei dintre ascultători, care sunteți din partea guvernului Chinez,
să o prezentați Președintelui Xi, est cel mai bun dar pe care i-l puteți face. Celorlalți 19 membri ai G20, de la întâlnirea
de mâine, China are o soluție, China a găsit o soluție pentru viruși, și cu ea, va ajuta umanitatea. Asta are implicații
uriașe. Orice gripă, orice tip de virus, îl putem gestiona de acum încolo.
Nu este nevoie... trebuie să repet, apa plasmatică pe care am utilizat-o în acest caz, este puternic controlată, este
realizată pentru asta, mi-au trebuit zile pentru a o realiza.
- Alo D-le Keshe? Sunteți încă acolo? Nu-l mai auzim pe D-ul Keshe, acum. Avem o problemă temporară cu microfonul.
Sunteți acolo D-le Keshe? Cred că trebuie să intre iar, deci rămâneți cu noi pentru un minut sau așa ceva, până când
D-ul Keshe va reveni.
- Alo, mă auziți?
- Da, da, putem acum.
- Nu am putut intra, ați blocat microfonul, nu pot intra.
- Da, am blocat microfonul, presupun...
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- Da, nu pot să...
- Este în regulă acum.
- Da, bine. Nici o problemă. Deci ceea ce am făcut, și ceea ce continuăm să facem, este să dezvoltăm această tehnologie
mai departe. Va fi o schimbare masivă, în lumea sănătății. Nu ar trebui să mai moară nimeni din cauza virușilor. Așa
cum am spus, acesta este un design adaptat, ceea ce numim apă plasmatică. Nu toate plasmele se vor potrivi, pentru
toți virușii. Trebuie să găsim ce intensitate și ce putem face. Trebuie să dezvoltăm noua înțelegere a intensității virușilor,
încât să-i putem gestiona, să știm ce trebuie ajustat, pentru a-i putea controla.
Mi-ar plăcea să trec la partea oficială a acestei prezentări de astăzi, și dacă înregistrarea este gata, să trecem la
prezentarea articolului științific. Trebuie să înțelegeți un lucru, că acest articol va fi completat ulterior, este un articol
de prezentare deschis, și va apărea în Jurnalul Fundației Keshe, ca și articol științific, dar pentru că este ceva nou, tot
ceea ce va fi dezvoltat ulterior, va fi adăugat la el. Toate noile teste, și multe altele pentru ca să înțelegeți.
Dar, de acum, dacă am dovedit că este corectă, noi trecem la prevenție, nu mai așteptăm apariția lor. Deoarece este
foarte puțin, pentru protecția animalelor, și asta este treaba noastră, nu contează dacă ei spun că nu va veni. Noi
utilizăm materialele, pentru a garanta securitatea alimentară națională. Porcul, este unul din cele comune cărni
consumate, pe care și-o permite oricine din această țară. Ei trebuie protejați. Și nu trebuie să așteptăm să fie măcelăriți,
Noi mergem și începem să pregătim totul, ca așa ceva să nu se întâmple. Aceasta este politica corectă. Și în consultările
mele cu politicienii și diplomații, aceasta pare a fi calea corectă de a-i gestiona. Toate resursele Fundației Keshe, sunt
deschide guvernului Chinez, sub toate formele. Toată cunoașterea noastră, de orice este nevoie, noi furnizăm. Este
drăguț să servim o națiune, care există într-un mod pașnic.
Și în atât de multe feluri, acesta va fi începutul unui nou ciclu al științei. Aceasta este un alt pas ascendent, o tehnologie
nouă, care este confirmată a fi corectă. Trecem la partea oficială, și cer ca totul să fie păstrat. Oricare din oficialii și
savanții guvernului Iranian, li se va permite să formuleze întrebări. Acesta este un dar din partea guvernului Iranian,
ca și fizician nuclear Iranian, pentru națiunea Chineză. Oficialii Chinezi din fundal, presa și media, care au întrebări, pot
veni online. Savanții și jurnaliștii pe de altă parte, noi îi monitorizăm pe toți, într-un fel în care, nimic nu poate fi pierdut.
Vă rog să înțelegeți, am auzit multe despre asta, vom raporta despre asta, până când vom găsi tot mai multă cunoaștere
ce va fi adăugată. Acesta este un început, este un nou orizont pentru om, o știință a spațiului, care va ajuta complet,
umanitatea de pe această planetă. Este totul pregătit pentru a începe?
- Partea de introducere?
- Stanley?
- Poți spune din nou Stanley? Nu te-am auzit.
- Partea de introducere, este gata, da?
- Da, te rog. Redă-o!
- Bine.
- Există vreo problemă?
În fiecare an, savanții încearcă să crească calitatea vieții oamenilor, aducând soluții mai bune la probleme bine
cunoscute, deși nimeni până acum nu a adus o soluție completă, la una din cele mai mari îngrijorări ale umanității,
virușii.
Fundația Keshe a stabilit multe echipe de cercetare a programelor spațiale, în jurul lumii, care lucrează fără odihnă zi
și noapte, pentru a aduce totul omului, pentru a experimenta frumusețea călătoriei în adâncul spațiului, pe baza noii
tehnologii a științei plasmatice Keshe.
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Ca o cerință obligatorie, Fundația Keshe are scopul de a aduce Pacea pe Pământ, prin puterea noii științe. Prin
adevărata știință a Creației, noi ajutăm omul să-și rezolve dependențele, de energie, apă, hrană, Oxigen și
medicamente, permițându-i omului să se alăture Comunității Universale, ca o singură națiune, în Pace, și apoi să
prospere în echilibru cu întreaga planetă, precum și în întreg Universul.
Ca și pe Pământ, în spațiu virușii sunt cea mai mare amenințare la adresa vieții omului. Spațiul este plin de viruși
necunoscuți, care sunt pachete de energie, care se pot atașa cu ușurință de gazda adecvată. Înțelegerea virușilor și
găsire unei soluții finale, este extrem de importantă, nu doar pentru ridicarea calității vieții pe această planetă, dar de
asemenea și dincolo de ea.
Astăzi, Fundație Keshe a adus umanității o altă descoperire majoră, care niciodată nu a mai fost atinsă înainte, și care
a fost un vis al savanților. Fundație Keshe este mândră să anunțe că pentru prima dată, omul a reușit să dezvolte o
nouă tehnologie, care poate depăși toți virușii, indiferent de tulpina sau puterea virusului.
Acum noi înțelegem metoda creării și funcționării acestora, noi știm cum să-i procesăm. Nu exclusiv pentru oameni, ci
pentru toate ființele vii, cum sunt animalele, insectele și plantele. Această soluție, aduce un nou orizont vieții omului,
vieții fiecărei ființe vii de pe această planetă.
Noua metodă și cunoașterea Universului, va fi împărtășită gratuit tuturor. Aceasta va revoluționa lumea medicinii, și
va schimba modul cum ne uităm la călătoria spațială astăzi. Ceea ce veți vedea în minutele următoare, este cea mai
bună verificare, și confirmare a tehnologiei și științei plasmatice Keshe. Este vorba despre învingerea virusului Pestei
Porcine Africane.
Un articol despre această descoperire științifică și realizare, va fi publicat în următorul număr al revistei despre știința
plasmatică, disponibilă tuturor pe website-ul keshefoundation.org. Mulțumesc frumos.
Aceasta devine, mai mult sau mai puțin, plus filmarea pe care o veți vedea la finalul acestei prezentări, parte a Youtubeului. O puteți lua și distribui. Este la liber pentru ca voi să puteți informa guvernul, națiunile și centrele voastre de
cercetare, și să aduceți o nouă dimensiunii muncii voastre.
Ne-ar plăcea să prezentăm articolul, sau ceea ce numim prezentare, a ceea ce s-a întâmplat până astăzi, cu această
muncă, în China. Așa cum am spus, dacă puteți încărca articolul vă rog, și Rick, te las pe tine să citești parte în limba
Engleză.
Aceasta este realizată de guvernul Chinez, de către oficialii Chinezi, și de către publicul Chinez. Acest articol, deja a fost
publicat în comunitatea Chineză, sub diferite forme, pentru oficiali. Acum, pentru prima dată, este prezentat publicului
larg. Vrei să-l citești în engleză, și apoi să mergem înainte pagină cu pagină?
Ceea ce vă sfătuiesc să urmăriți, dacă te întorci înapoi la prima imagine, la prima imagine care a fost acolo, uitați-vă la
culoarea porcului, la gât și la urechi, sunt extrem de roșii. Uitați-vă la culoarea aceluiași porc și la culoarea urechilor,
din ultima filmare, și veți înțelege ce se întâmplă. Te rog să începi, și te las pe tine Rick să-l citești, iar Stanley din fundal
va pune filmările, și apoi ne vom întoarce să discutăm.
- Bine, mulțumesc D-le Keshe.
- Începe cu prima pagină te rog, astfel ca ei să înțeleagă.
- Da, mulțumesc.
Acesta este un articol al Institutului de Nave Spațiale al Fundației Keshe, autor M.T. Keshe, 28 Noiembrie 2018.
Tehnologia plasmatică a Fundației Keshe, rezolvă problema Pestei Porcine Africane din China.
Scopul principal al tehnologiei plasmatice spațiale, dezvoltată de savantul nuclear Iranian, D-ul Mehran Tavakoli Keshe,
este de a-l elibera pe om față de restricțiile față de energie, apă, hrană, Oxigen, medicină și așa mai departe, pentru a
putea călători și trăi liber în spațiu.
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În medicina spațială, medicina spațială poate proteja oamenii, față de tot felul de viruși spațiali, deoarece în spațiu
există doar viruși, nu și bacterii deoarece în spațiu nu există aminoacizi, iar virușii sunt în esență pachete de energie,
care se atașează ei înșiși de proteine. Asta nu a fost niciodată înțeles de știința actuală, acesta fiind motivul pentru
care nu putem găsi soluții pentru viruși.
Cu această nouă înțelegere și explicare a adevăratei cunoașteri a virușilor, de către M.T. Keshe, acum putem rezolva
toate problemele cu virușii din toată lumea, indiferent de tulpina acestor viruși sau puterea lor. Aceasta este
descoperirea majoră, ce aduce un nou orizont, pentru viața omului pe această planetă și în acest spațiu. Descoperirea
adevăratului proces al creării virușilor, a vieții acestora și a soluției lor, prin simpla utilizare a apei plasmatice,
dezvoltată de M.T. Keshe, acum se încheie întreaga perioadă cu viruși a omului, și aceasta anunță un nou început, în
lumea medicinei.
Virușii sunt cea mai mare amenințare la viața omului în spațiu. Iar procesarea virusului Pestei Porcine Africane,
reprezintă cea mai bună verificare și conformare, a tehnologiei plasmatice a lui M.T. Keshe. Pesta Porcină Africană
este o boală transmisă de un artropod (o căpușă moale), ce transportă virusul, după ce a mușcat porcul. Simptomele
tipice ale infectării la porci, o reprezintă înroșirea pielii, și sângerare viscerală extinsă.
Virusul Pestei Porcine Africane are trei clasificări: tulpină virulentă, tulpină medie și tulpină atenuată. Porcii infectați
cu tulpina virulentă au simptome clinice evidente, și au o rată de mortalitate de 100%. Dacă sunt infectați cu tulpina
medie sau atenuată, porcii pot fi rezistenți la infecție, sau pot aproape să nu aibă simptome clinice, și sunt capabili să
prezinte doar reacții pozitive ale anticorpilor, atunci când le este testat serul.
Pesta Porcină Africană a fost o amenințare globală, de când a fost prima dată descoperită în Kenia, în 1921. De la
sosirea acesteia pe Insula Iberică în 1950, epidemia de Pestă Porcină Africană și-a menținut trendul, de expansiune în
Est, dinspre continentul European, iar rata de împrăștiere a diferitelor tipuri de viruși, a fost chiar mai alarmantă
începând din 2007. Avem o hartă pe care se poate vedea monitorizarea animalelor îmbolnăvite la nivel internațional,
cu un website disponibil pentru aceasta.
Să continuăm. Încă de acum un deceniu, Pesta Porcină Africană, FPA, s-a împrăștiat rapid în Rusia, Ucraina, Polonia, și
în alte țări din Europa de Est, cu mai mult de 5000 de focare într-un deceniu. Aceasta a dus la pierderi semnificative în
industria zootehnică, așa cum se poate vedea din experiența Rusiei. În 2017, Rusia a ucis 2 milioane de proci,
reprezentând aproape 1/10 din porcii crescuți pentru carne, din întreaga țară.
În ultimul deceniu, pierderea economică directă a Rusiei, doar din moartea porcilor, s-a ridicat la $70 de milioane, iar
pierderile economice indirect, sunt chiar și mai mari, incalculabile. Ceea ce este înspăimântător totuși, este că Rusia a
plătit un preț uriaș, dar epidemia nu a fost eradicată. Din păcate tulpina de Pestă Porcină Africană, găsită în Irkutsk,
Rusia, în Iulie, a fost găsită în porcii cu probleme din nord estul Chinei.
Din August 2018, Pesta Porcină Africană a fost introdusă în China din Rusia, și s-a răspândit rapid în China, din nord
est. În prezent, a fost o explozie totală în mai mult de 20 de provincii și orașe din țară, și mai mult de 500.000 de porci
au fost uciși. Totuși, împrăștierea din acest moment nu a încetinit, și în fiecare zi apar noi focare. Cel mai important,
nu există vaccin în interiorul sau exteriorul Chinei, pentru imunizare, și nici un medicament pentru tratarea bolii.
Noua tehnologie plasmatică dezvoltată de D-ul Keshe din Fundația Keshe, care a fost inițial testată de savanții de la
Universitatea din Sierra Leone, pe Ebola, a arătat 100% eficiența tehnologiei, în eradicarea virusului, este acum aplicată
virusului Pestei Porcine. Noua tehnologie plasmatică spațială, utilizează apa plasmatică, pentru a elibera rapid
pachetul de energie al virusului, eliminându-l într-un timp scurt.
După teste efectuate în Austria, apa plasmatică produsă, s-a arătat de 10 ori mai germicidă decât orice antibiotic
disponibil în lumea medicală astăzi. Încă din August 2018, de când explozia de Pestă Porcină Africană a început în China,
D-ul Keshe a fost foarte îngrijorat, și a recomandat aplicarea cunoașterii noii tehnologii spațiale, pentru a ajuta China
să rezolve problema. Totuși, deoarece tehnologia este foarte avansată, în ciuda contactului cu departamente relevante,
personalul relevant a înțeles aplicațiile și implicațiile, dar nu au raportat autorităților.
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Întreaga explozie a Pestei Porcine este condusă în totalitate de guvern. Odată descoperită, întreaga zonă a exploziei
de Pestă Porcină, se află sub legea marțială, și toți porcii sunt uciși, deoarece până acum nu a existat soluție. Deci a
fost dificil să se găsească porci pentru teste. La cererea D-lui Keshe din Fundația Keshe, de a ajuta la eradicarea acestei
probleme naționale, care amenință securitatea hranei naționale în China, adepții Fundației Keshe din China au început
să caute fermieri, care pot avea animale care au luat virusul, și pe care poate fi testată noua tehnologie plasmatică.
În acest proces, un porc afectat de această boală, a fost localizat la mijlocul lui Noiembrie, iar apa plasmatică, nou
dezvoltată de D-ul Keshe, a fost trimisă în locația respectivă pe 22 Noiembrie 2018. Vineri dimineață, pe 23 Noiembrie,
prima apă plasmatică a fost dată porcului. În primele 12 ore, porcul a arătat clar primele stadii ale recuperării, iar în a
doua zi a fost hrănit pentru prima dată cu hrană gătită, pe care a refuzat să o mănânce de când a fost infectat. Din a
treia zi urechile s-au ridicat din poziția avută. Din a patra zi, după trei luni, porcul a produs primele excremente.
De la începutul acestui proces, D-ul Keshe le-a explicat fermierilor, că singurul mod în care știm că virusul este eliminat
din corp, este atunci când porcul produce primele excremente, care indică că corpul s-a întors la funcționarea completă,
iar virusul este eradicat. Aceasta dovedește corectitudinea aplicării noii ape plasmatice, pentru eradicarea virusului.
Fermierii au raportat că Pesta Porcină Africană, a început în sate la mijlocul lunii August, și mai mult de jumătate din
porcii din această țară, suferind de Pestă Porcină, în timp ce alți porci bolnavi au murit sau au fost uciși. Fermierul a
folosit doi porci, ambii cu semne de Pestă, fără să mănânce și având un scaun uscat și negru. Unul a murit pe 19
Septembrie 2018, și a fost îngropat. Celălalt porc nu a mâncat ci doar a băut puțină apă. Ocazional a mâncat puțină
varză crudă sau ridichi. După mai mult de trei luni, de la greutatea de peste 200 Kg, a scăzut la mai puțin de 120 Kg,
fiind pe moarte, abia supraviețuind.
Imagini cu porcul, înainte de procesare, din 22 Noiembrie 2018. Pe 22 Noiembrie 2018, fermierul a primit produsele
plasmatice trimise de Fundația Keshe. Apoi, prin diluarea materialului plasmatic cu apă, într-un raport de 1/10, apoi a
utilizat doar apa de deasupra reziduului amestecului. Fermierul a utilizat această apă, pentru a curăța și dezinfecta
cocina, în dimineața zilei de 23 Noiembrie. De asemenea, a hrănit porcul cu apă plasmatică, și a pulverizat-o pe părți
ale corpului.
Deoarece porcul a fost ținut într-o cocină deschisă, temperatura locală a fost chiar și de -7 grade noaptea, iar porcul a
fost foarte slăbit. La început ei au pulverizat apa plasmatică doar pe burta porcului. În următoarea zi, i-a fost pulverizată
apa plasmatică pe spate. În a treia zi, capul porcului a fost pulverizat cu apă plasmatică, pentru a preveni ca porcul să
fie prea slăbit și să poată suporta frigul. După o zi de băut apă, în seara de 24 Noiembrie, porcul a mâncat două farfurii
cu orez, pentru prima dată în trei luni. Seara, porcul a început să adune iarbă, pentru ași face culcușul pentru prima
dată.
Pe 25 Noiembrie, porcul a mâncat tăiței și orez, iar porcul a fost mult mai activ. Porcul a început să-și facă nevoile
pentru prima dată în trei luni, iar pe 26 Noiembrie, de la începutul bolii, a avut un scaun roșu. Fermierul a fost instruit
să dezinfecteze scaunul cu apă plasmatică și să-l îngroape. Defecarea înseamnă că virusul din corpul porcului este
curățat, iar funcțiile corpului au început să se recupereze.
Pe 27 Noiembrie, porcul a cerut mai multă mâncare, de cinci ori câte două farfurii cu orez, și a defecat un scaun moale
roșu.
Pe 24 Noiembrie 2018, porcul bând apă plasmatică și mâncând varză.
Pe 25 Noiembrie 2018, porcul mâncând orez și varză.
Pe 26 Noiembrie 2018, porcul mâncând hrană gătită. Pe 26 Noiembrie 2018, porcul a defecat prima dată în trei luni
(semn al recuperării).
Pe 27 Noiembrie 2018, porcul cerând mâncare de cinci ori, mâncând câte două farfurii de fiecare dată. Pe 27 Noiembrie
2018, porcul a defecat excremente moi și roșii.
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Întregul proces a durat cinci zile, și 24 de ore au fost suficiente pentru a-l vedea mâncând, recuperându-se, și alte
semne de însănătoșire. Procesul este de asemenea foarte simplu și ușor de aplicat. Fermierii trebuie doar să
pulverizeze cocina porcului cu apă plasmatică, să le dea să bea și să o pulverizeze pe porc. Costul acestui proces este
foarte scăzut, de 10 RMB pe porc, și poate salva animalul.
Acest proces de acum încolo, poate fi utilizat pentru orice tip de infecție cu viruși, pe păsări, animale și oameni, acesta
fiind un produs natural nu unul realizat chimic. Acesta este modul în care energia Universului este transferată, iar acum
noi înțelegem că virusul este un pachet de energie, atașat de microorganisme, bacterii și aminoacizi. Acum, prin
utilizarea acestei tehnologii plasmatice, care este un proces natural al câmpurilor magnetice plasmatice, pachetul de
energie al virusului este transferat, și astfel golit din celula animalului, iar sănătatea animalelor sau a oamenilor, revine
la normal.
Aceasta este o descoperire majoră în lumea științifică, și primul pas ca omul să înceapă să fie capabil să gestioneze
orice pachete de energie, care ar putea pune în pericol viața omului în spațiu. În zonele rurale vaste ale Chinei, sunt
multe familii sărace, iar porcii sunt singura sursă de carne, și principala sursă de venit a unei familii. Dacă porcii mor,
se îmbolnăvesc sau sunt uciși direct, viețile lor au probleme din nou, iar unele familii revin pe marginea sărăciei
absolute.
Munca excelenței sale, Președintele Xi, pentru eradicarea sărăciei, va întâmpina multe provocări. Simultan,
împrăștierea continuă și uciderea în masă a porcilor, a creat o explozie dezastruoasă pentru industria zootehnică.
Pierderile grele ale fermelor, va avea un impact major asupra economiei Chineze, și asupra securității hranei naționale.
Tehnologia plasmatică spațială, dezvoltată de fizicianul Iranian M.T. Keshe din Fundația Keshe, este simplă și poate
elimina repede virusul, într-un timp foarte scurt, și poate preveni, trata și eradica împrăștierea virusului. Porcii
procesați devin imuni la reapariția infecției. Aceasta poate furniza o soluție rapidă, simplă și ieftină, pentru a rezolva
problema Pestei Porcine în multe țări. Se poate dovedi că chiar și carnea tăiată, de la animalele contaminate, poate fi
spălată și procesată cu aceiași apă plasmatică, pentru ca virusul să fie îndepărtat din carne, pentru a nu intra în lanțul
alimentar.
Așteptăm cu nerăbdare ca această tehnologie avansată, să fie adoptată și promovată de guvern, cât de curând posibil,
pentru a putea rezolva problema urgentă.
Scrisoare de mulțumire de la fermier. Pagina 1. Doi porci dintr-o curte, nu au mai mâncat, au avut febră, și au defecat
excremente rotunde negre. Ei s-au îmbolnăvit la mijlocul lui August. Un porc a murit în 19 Septembrie și l-am îngropat.
Porcul rămas a băut doar apă și a mâncat doar puțină varză și ridichi pentru a supraviețui. Greutatea porcului a scăzut
de la mai mult de 200 Kg la 120 Kg, până în 22 Noiembrie, când a fost primit materialul Gans.
Am început să hrănim porcul din 23 Noiembrie, diluând materialul într-un raport de 1/10, hrănind porcul și pulverizând
pe corpul acestuia. În noaptea de 24 Noiembrie, l-am hrănit cu două farfurii de orez, și a început să mănânce. L-am
hrănit dimineață și noaptea. Porcului i-a fost foame și a început să ceară mâncare. Porcul a început să aibă scaun, iar
excrementele aveau culoarea ruginie. Acum porcul se reface.
Pagina 2. Mulțumesc pentru că ne-ați trimis materialul Gans, pentru a salva acest porc. Adresa și numele fermierului
sunt intenționat colorate cu negru. Scrisă în noaptea de 26 Noiembrie.
Mulțumesc frumos Rick. Ceea ce vă vom arăta, sunt două filmări scurte, realizate pe 23 Noiembrie, în care puteți vedea
porcul, foarte, foarte scurt, realizat de fermier, apoi ultima filmare, care are doar 1,5 minute, și care are subtitrare.
Acesta l-am primit în această dimineață de la fermier, și veți înțelege schimbarea. Vrei să redai cele două filmări te
rog? Sau cele trei filmări?
- Practic, avem patru filmări scurte.
- Bine
- Da, trei scurte și unul lung, da.
- Bine, te rog să le redai începând cu cel mai scurt, iar ultimul să fie cel cu procesul finalizat.
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- Bine.
- Aceste filmări sunt făcute de fermier. La început nu a avut nici o speranță că porcul va trăi, și chiar și filmarea câtorva
secunde a fost prea mult. Iar acum, am văzut schimbarea, iar fermierul ne-a trimis două filmări, una ieri noapte și alta
acum dimineață, deoarece vrem să explicăm mai multe, pentru că am presupus că vreți mai multe explicații. Și este
uimitor, cât de puțin trebuie făcut pentru a schimba cursul unei națiuni.
Este o plăcere să fim aici să servim. Și este uimitor, cum o tehnologie foarte simplă, va aduce multe schimbări înapoi.
Această boală nu a suferit încă o mutație pentru corpul uman, dar dacă o va face avem soluția. Nu mai există nici o
frică despre viruși, nu ar trebui să mai existe nici o frică despre viruși. Noi suntem aici, noi dezvoltăm tehnologia.
Suntem hotărâți alături de guvernul Chinez. Și indiferent de decizia pe care o vor lua, această tehnologie va schimba
cursul umanității.
Și în același timp, este datoria noastră să fim corecți cu ea. Ea va aduce multe schimbări, și este fantastic să vedem, ce
va fi prezentat sau făcut. Și cum va fi capabilă să servească mai mult. Așa cum am spus de Luni, noi am demarat
programul de prevenție, pentru zeci de mii de porci.
Fundația Keshe se află în politica decizională a multor națiuni, așa cum am spus. Săptămâna trecută am avut plăcerea
să înțelegem că guvernul a instruit ca tehnologia Fundației Keshe, să devină parte a lecțiilor Universității. Avem alte
două națiuni și alte două online. Ne descurcăm printr-o conduită corectă, și vă rog să păstrați integritatea Fundației.
Noi trebuie să rămânem așa cum suntem. Suntem puternici, suntem corecți, și ar trebui să fim capabili să finalizăm
cursa. Vrei să prezinți filmările? Ai reușit să le pregătești?
- Da, le pot arăta acum.
- Te rog.
Mă întreb ce spune un porc în urechea celuilalt? Ei au găsit soluția, putem trăi! 23 Noiembrie 2018. Se simte
interacțiunea câmpurilor.
Asta este important, deoarece atunci când animalul bea din vasul cu apă, câmpurile plasmei interacționează cu creierul
lui. Nu mai este apă deloc, așa după cum veți înțelege. Este o distribuire a câmpului, ce este simțit de către Sufletul lui,
iar el răspunde. Fermierul ne-a spus că el a simțit furnicături de asemenea. Deci efectul interacțiunii câmpurilor, se
observă imediat din comportamentul animalului.
Vrei să-l arăți pe cel de al doilea, te rog? Stanley? Alo?
23 Noiembrie 2018 Porcul mănâncă varză după ce a băut apă plasmatică. Puteți vedea cât sunt de scurte filmările. Așa
cum am spus, fermierul nu a putut crede că porcul va supraviețui. Este încă roșu pe gât.
Cea de-a treia. Este aceiași filmare. O ai pe cea de-a treia? Întregul proces, nu durează așa de mult. În primele trei
minute, porcul începe procesul. În primele trei ore, cei mai mulți dintre viruși, încep să-și golească energia. De asta
vedeți o schimbare rapidă.
Avem cel de-al treia filmare, te rog? 24 Noiembrie 2018. Prima dată în ultimele trei luni când porcul mănâncă orez
gătit. Puteți vedea că acești fermieri au gătit hrana, deoarece este iarnă. Este foarte frig, este -7 grade Celsius. Și este
pentru prima dată. El întotdeauna a refuzat mâncarea care i-a fost dată. Asta este! A slăbit atât de mult încât este
numai piele și oase.
Și putem vedea că culoarea roșie s-a dus, urechile sunt mai ridicate. Asta este ceea ce fermierul a observat, că urechile
stau ridicate mai mult, și că culoarea lor s-a schimbat.
Acum vă arătăm ultima filmare, primită în această dimineață. Este de doar 1,5 minute, și am transcris vocea fermierului.
Și aceasta este concluzia pentru guvernul Chinez, că tehnologia este corectă, și că noi suntem aici pentru a ajuta. Și le
cerem tuturor celor din Fundația Keshe China, să înceapă să lucreze cu noi, pentru a sprijini națiunea, pentru a schimba
cursul. Și-i mulțumim Președintelui Xi, pentru permisiunea de a fi înțeleasă de către națiunea lui.
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Dar neavând soluția, nu poate fi făcut prea multe. Acum soluția este aici. Poți arăta ultima filmare, te rog? 23
Noiembrie 2018. Porcul bea apa plasmatică special creată. Uitați-vă, acesta este porcul meu care a avut Pestă Porcină.
Inițial...
Uitați-vă, acesta este porcul meu care a avut Pestă Porcină. Inițial am avut doi porci în aceiași cocină, care s-au
îmbolnăvit la mijlocul lui August. Pe 19 Septembrie un porc a murit și l-am îngropat. Simptomul bolii au fost
excrementele rotunde negre, și avea ca niște puncte negre pe piele. Acest porc a mâncat doar puțină varză și a
supraviețuit, până pe 22 Noiembrie când am primit materialul Gans.
Începând cu 23 Noiembrie, am utilizat materialul Gans, diluat într-un raport de 1/10, pentru a face apă plasmatică
pentru a-l hrăni și a-l pulveriza. În noaptea de 24 Noiembrie, i-am dat puțin orez. Din 25 Noiembrie l-am hrănit
dimineața și noaptea cu orez. Din 26 Noiembrie, porcul a început să aibă scaun, iar excrementele au avut o culoare
roșiatică. Și până acum porcul a început să mănânce tot mai mult, începând să se recupereze.
Mulțumesc pentru materialul Gans. Și mulțumesc pentru că ați salvat viața porcului. Mulțumesc frumos.
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Trebuie să înțelegeți de ce aceste tehnologii sunt invers. Când este vorba despre viruși, cu virușii, cu toate aceste lucruri,
când vă uitați avem o bacterie, luăm antibiotice mult mai puternice și o distrugem, o ucidem. Cu această tehnologie
este invers, virusul este foarte puternic. Și se atașează el însuși la un aminoacid foarte mic, prin legătura de conexiune
a intensității câmpului.
Ceea ce facem este opus cunoașterii timpului actual, și asta este ceea ce facem, introducem un element mai slab. Noi
nu îi dăm un câmp mai puternic, pentru a-l distruge. Este exact opus, noi mergem pe partea pașnică, modul pe care
cunoașterea ni-l arată.
Ce se întâmplă? Deoarece câmpul MaGravs al acestui virus este mult mai puternic decât câmpul care este în acesta.
Ce face el? El încearcă să-l hrănească, să-l aducă în el însuși, pentru a deveni parte a lui. Și în acest proces virusul este
lovit. Virusul devine atât de mic încât nu este un virus.
Dar în același timp, Gans-ul care este utilizat, combinația de apă plasmatică utilizată, prin acest proces este respins de
către corp. Și în acel proces, orice dezechilibru care este creat în corp, energia virusului devine hrana sau echilibrarea
distrugerilor create de alți viruși.
În același timp, ia mai mult din următorul virus, și din următorul virus, și în acest proces de curățare, se golește energia
virusului din aminoacid. Și ceea ce rămâne în realitate, este aminoacidul singur, plus conversia energiei virusului, pentru
a deveni hrană pentru corpul omului sau a animalului. Deoarece acum, pentru că această energie elastică are energie
pentru a o da celulelor care au fost slăbite de virus.
Aceasta este frumusețea acestei tehnologii, este frumusețea înțelegerii ei. Nu mai există ucideri, ci doar utilizarea
energiei plasmei virusului însuși, pentru a deveni hrana părților mai slabe, pe care virusul le-a creat, și pe care le-a
dezechilibrat.
Asta este exact de ce noi creăm... noi spălăm porcul, și hrănim porcul. Câmpul spălăturii de o intensitate diferită, trece
prin corp și deci totul din corp este afectat. Savanții Chinezi ne spun, că până acum, ei au încercat să depășească asta,
dar au văzut defecte genetice, schimbarea genelor animalului. Cu acest proces, orice defect genetic, va fi rezolvat, va
fi înlocuit, va fi adus înapoi la normalitate.
Cu știința prezentă, unul din motivele pentru care ei decimează animalele, este pentru că dacă rapoartele științifice
de până acum confirmă, există o schimbare genetică, o modificare genetică, însă fără a ști despre ce este vorba. Dar
noi îi mâncăm întotdeauna, ele intră în lanțul alimentar, deci până la final problema nu este rezolvată, dar utilizând
procesul cu Gans, noi corectăm defectul genetic, în modul în care o facem cu plantele, cum o facem cu semințele.
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Acest articol, va fi publicat ca și parte din Jurnal, pentru a completa această cunoaștere. Cum transferați câmpurile
energetice ale virusului, care sunt conectate energetic cu starea materială, apoi schimbându-le, creați câmpurile
următoarei intensități.
Asta înseamnă că putem obține ADN-ul virusului, și apoi să-l convertim. Asta înseamnă că putem afla intensitatea ADNului virusului, și să-l convertim la intensitate ARN a virusului. Deci cu acest ARN, putem crea manifestarea noului ADN.
Mergem de la manifestarea stării materiale, spre câmpuri, iar de la câmpuri prin interacțiune, spre manifestarea celui
nou. În boala porcină, ceea ce am văzut, porcii au murit, datorită creșterii intensității câmpului virusului, și în unul din
articolele din ultimele luni, noi am arătat, am publicat asta.
Acum putem înțelege, cum cunoașterea vine împreună. Și astfel, ceea ce se întâmplă, este că intensitatea câmpului
aminoacidului, a acestei gripe porcine, se convertește în ARN, ce se manifestă în intensitatea ADN-ului, următoarei
celule.
Ceea ce se întâmplă, este că aveți Gripa Africană ca și virus, iar acest virus trebuie să aibă o atașare, la intensitatea
aminoacidului, și acum, dacă îl golim, ARN-ul creării lui, care acum este eliberat în noua intensitate, se atașează de
următoarea proteină, însă în proteină nu se arată el însuși, ci se prezintă el însuși ca următorul virus. Și apoi, dacă stă
suficient de mult timp în noul sistem, atunci el dispare.
Deci pentru prima dată, vedem că un virus din un ADN, își schimbă intensitatea și devine un ARN, și se atașează de
următorul aminoacid, iar prin interacțiune cu următorul aminoacid, când îi adăugați ciclul la el, el are nevoie de
aminoacid în spate, sub forma unui aminoacid deteriorat, la fel cu cel cu care a început.
Deci ceea ce vedem, la aproximativ 700 de porci, ADN-ul care este de intensitatea virusului, care este conectat la
intensitatea aminoacidului, prin pierderea intensității, sare și devine la intensitatea ARN-ului, din intensitatea
aminoacidului. Și atunci, acest aminoacid, care se află continuu în contact cu compoziția, lasă în urmă o celulă
deteriorată, și atunci, această celulă deteriorată, creează o infecție sau ceea ce numim leucemie. O infecție bacteriană,
care prin procesul unui alt Gans, noi dispunem de alte celule, și le folosim pe acestea.
Noi am început acest proces, pe 16... Ianuarie, acest an, cu o fermă ce avea 829 de porci. Ni s-a permis să intrăm în
contact, pe 19, când deja aproximativ 70-80 de porci, erau morți de la gripă. La început am văzut infecții, ca și
temperatura creată de infecțiile bacteriene, care creează această temperatură, și în a patra zi, când am trecut prin
ciclul de creștere a porcilor, în ceea ce noi numim, infecția secundară, am văzut ceea ce ei numesc, o altă boală creată
de virus, care omoară porcii. Și prin interacțiune din nou cu Gans-urile, am reușit să salvăm 725 de porci.
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De fapt, dacă puneți o linie aici, din momentul în care am intervenit, morțile au încetat. Și aceasta este o fermă uriașă,
cu aproximativ 28-30 de secțiuni, și asta a fost o noutate în lumea științifică. Ne-au trebuit 3 zile să interacționăm cu
virușii, și pentru prima dată astăzi, Fundația Keshe a publicat articolul științific, care este deja trimis la 3 comunități
Europene, și la autoritățile guvernamentale Chineze.
Costă foarte puțin, și pot fi salvate multe animale. Și cu asta, pentru prima dată, am arătat că Gans-ul, este modul cel
mai eficient, de a interacționa cu virușii. Deoarece în spațiu avem doar viruși, nu există aminoacizi, și acești viruși se
vor atașa de aminoacid, și pot cauza moartea omului sau mutații.
Aceasta este una din cele mai importante pietre de temelie, ale articolelor științifice, pe care Fundația Keshe le-a
publicat până acum. Este plin de date, comunicări cu savanții, cu oamenii care au avut porcii, și toate celelalte sunt
înregistrate. Și în anexa la acesta, puteți vedea primul caz pe care l-am rezolvat, cu un singur porc, apoi cazul cu cei 30
de porci, și apoi cel de la ferma de porci.
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