Coronavírus

A História Real, por Sr. Keshe
Resumo feito por um Buscador de Conhecimento do “102º One Nation, One Planet, One Race”

O

Sr. Keshe nos informou sobre como o
Coronavirus foi patenteado recentemente,
e como o seu lançamento foi programado
para se tornar público pouco antes do
Ano Novo Chinês, numa tentativa de desestabilizar
totalmente o governo chinês. Foi um lançamento
bem planejado em locais específicos, da mesma
forma que a gripe suína africana para porcos. Esta
é uma nova estratégia desenvolvida pelo governo
americano para matanças em massa através de vírus.
No entanto, os perpetradores não contavam com a
resposta da Fundação Keshe (FK) de uma forma tão
simples para a superar isto, ou seja, “Um Copo - Uma
Vida”, na qual todos podem facilmente fazer os Gans
em casa para salvar as suas próprias vidas e as dos
seus vizinhos. De agora em diante qualquer tentativa
de usar vírus contra a humanidade será facilmente
superada através da Tecnologia da FK.
Eles nunca consideraram que até 1 milhão de
pessoas viajam diariamente para fora da China e
vemos que o vírus já viajou para a Europa, América
do Norte e do Sul, África e Austrália. Ele diz que é

impossível conter este vírus e que ele se espalhará
por todos os países, mas alguns países não têm
um sistema para rastrear o vírus. Esperamos
contê-lo em breve através da Tecnologia na China.
Este não é um vírus normal, é bem desenhado e
patenteado e eles já fizeram todos os antídotos
para ele. O plano foi estabelecido há 3 ou 4 anos
atrás, eles deveriam vender 1,4 bilhões de doses
da vacina para o governo chinês custando de US$
10 a US$ 20 cada, e dessa forma, eles controlariam
as finanças da China. Não se patenteia um vírus e
depois o libera, mas então, eles invadiram a Líbia
por 14 bilhões de dólares em ouro. O vírus cria
uma condição, mas a Tecnologia da FK pode lidar
com ela e nós estamos bem estabelecidos em todo
o mundo e responderemos de acordo.
O engraçado é a forma como eles o liberaram através
de animais para os humanos.
Os cientistas iranianos estão encarregados de
desenvolver uma tecnologia para este mesmo fim que
deverá estar pronta no final de fevereiro ou março e
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com ela veremos muitos sistemas à venda na FK. Então
qualquer tipo de vírus no futuro vírus, poderá ser medido
e imediatamente respondido de volta.
Esperávamos este vírus feito à medida há um ano atrás
e informei o governo chinês para estarem atentos a um
segundo lote de vírus. Eles esperavam que a gripe suína
atravessasse a barreira genética humana e saísse como
um assassinato em massa para derrubar o governo chinês.
Estávamos esperando por ele como um vírus duplo,
um que viria através dos porcos (ano passado) e outro,
através de um segundo animal, o que vemos este ano.
Isto então junta os dois como cola epóxi, quando você
mistura os 2 tubos juntos você ganha um composto. O
que vemos acontecer é o que foi escrito na patente. É por
isso que eu esperava ver o segundo vírus em janeiro deste
ano. Então isto é parte disso, e nós vemos isso. Ele vem
através de animais. A Gripe Suína era um duplo filamento
e este é um filamento único. Então agora o que estamos
procurando, é como as pessoas que estão morrendo de
Coronavirus, estão ligadas às pessoas que consumiram a
carne de porco infectada.
Esta atrocidade era esperada dos americanos em relação
aos chineses. Eu disse às autoridades chinesas no ano
passado, “eles vão atingir vocês perto do Ano Novo”.
Isto era esperado e está exatamente dentro do prazo.
Você tem que entender que estas coisas são fortemente
financiadas por certas organizações, porque para elas é
apenas um lucro. A raça humana não conta. A Segunda
Guerra Mundial foi iniciada da mesma maneira.
Até temos uma foto do pequeno drone, como uma
máquina que eles usaram para espalhar o vírus. Agentes
americanos viajam pelo mundo com estes pequenos
drones e liberam o vírus como turistas. Nunca se pode
imaginar que seja feito desta maneira. O incrível sobre
os americanos é que eles chamam a todos de terroristas,
mas eles mesmos estão aterrorizando a todos.
A maneira como a gripe suína atravessou a China deixou
as autoridades chinesas perplexas, mas foi muito fácil

para nós, porque já tínhamos informações e sabíamos
como eles estavam fazendo isso. Mas as autoridades não
podiam acreditar que podiam torná-la tão pequena.
Vão ficar espantados como isto tem sido bem planejado.
Este pequeno drone cabe entre os dedos, e há um
pequeno buraco na frente onde o vírus é borrifado. Tudo
o que eles precisam fazer é soltar o drone perto das
fazendas de porcos e ele geralmente cai no detrito dos
porcos para que ninguém nunca o veja.
É uma máquina muito pequena e nunca se pensaria que
tem um poder tão grande. Tudo o que eles precisam
fazer é espalhar um pouco primeiro, e depois ela cresce
no animal e lentamente toma conta dele. O engraçado
é que no ano passado, na China, de repente ela surgiu
do nada, nas fazendas de porcos. As autoridades chinesas
ficaram perplexas, “de onde poderia ter vindo esta coisa?”
Quando fui às fazendas de porcos, pude ver em primeira
mão como estava a ser processado.
Agentes americanos da CIA carregam os drones no
bolso como turistas americanos, pois agora a China
está aberta e livre para viajar, então eles soltam esses
drones em miniatura no ar. O que está a acontecer não
é acidental, estávamos à espera. É o que eu chamo
de um vírus composto e é feito de um vírus duplo. O
intrigante era como a gripe africana vinha do Norte
até o Sul, tão rapidamente, em tão pouco tempo. E
então este Coronavírus está se espalhando do Sul
para o Norte, é porque eles cobriram os dois lados.
Pelo menos é assim que parece a partir deste padrão.
A partir de Perguntas:
Se você puder, parece que é melhor fazer os Gans para
o vírus pelo método mostrado no vídeo, “Um Copo Uma Vida” porque o aminoácido está na força correta,
vital para a eficácia total no processamento do vírus. A
resposta à segunda pergunta foi, o sistema imunológico
não tem memória dos vírus como tal, porque é um pacote
de energia e está no RNA.

