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E

m 2010 o Sr. Keshe foi capturado e aterrorizado
no Canadá por ordens dos americanos e Hillary
Clinton, Ele não vai viajar para a conferência
no México, Chamada para a criação do “Sepah”
uma força militar para proteger o povo e Conselhos
Universal e da Terra durante o período de transição,
Coronavirus está se espalhando na China KF fez o
vídeo “Um Copo, Uma Vida” para salvar você e sua
família deste vírus e outros no futuro, 300 milhões de
downloads e aumentando, Mostrado o Vídeo de Um
Copo, Quando abrimos no espaço vamos encontrar
vírus como este, Este é um teste, 5 casos possíveis
que usaram o Gans e a febre caiu, o controle central
do governo chinês parou o movimento de pessoas
e vai conter o vírus, mas não no ocidente, onde o
movimento não é controlável, Este é um vírus de 2
partes que foi deliberadamente introduzido na China
no Ano Novo para o efeito máximo. A primeira parte
veio como gripe suína africana e aqueles que comeram
carne infectada receberam a primeira parte no seu
corpo, A segunda parte o Coronavírus era esperado
e chegou agora e quando se liga à primeira parte cria
um vírus composto mortal e as pessoas começam a
morrer rapidamente, A ligação entre os dois vírus é de
um ponto de vista plasmático e não biológico,
Muitos viajantes espaciais não podem aterrar
aqui porque o ambiente age como um vírus, os

pesquisadores da KF têm que entender o que
permite que os aminoácidos (AA) da alma e o RNA
se conectem à energia de outro como um vírus, e
como cada campo que sai das estrelas e planetas
nos afeta, O respeito por Ella como chefe da KF
tem que permanecer sacrossanto “sua presença é
minha presença”, Buscadores de Conhecimento que
se encarregam da KF têm que ser através de uma
conduta correta e por devoção pela humanidade,
Será que o governo iraniano terá o primeiro Sepah
para controlar e apoiar a humanidade rumo à paz,
O rei da Bélgica teve que fazer testes de sangue que
agora se tornaram parte das provas da corte e está
aberto ao público, Os testes podem ser feitos para
confirmar se o homem que escreveu e a KF patenteou
e aquele que pagou pela patente são ambos filhos
ilegítimos do rei, Há 50 casos de assassinato na
França e assassinato de cientistas a serem ligados ao
rei, Isso resultará no fim da realeza, Brexit é porque
o Reino Unido não compartilhou os 140 bilhões de
ouro da Líbia com outras nações européias, então
eles os forçaram a sair, Fala sobre os negócios dos
Rothschild com o Vaticano e chamando as dívidas
de como o ouro foi transferido para Berlim pelo Papa
alemão e porque ele teve que abdicar e a relação com
Espanha, Portugal, Irlanda e Grécia ir à falência, Cada
AA é único para o Um Copo, o que o fez depender
da condição de salinidade da distância das placas
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Nano, etc.. Em breve não usaremos placas de Nano para fazer
Gans seremos capazes de criar as condições para isso -- Nós
vamos até replicar a força do campo do Gans e da matéria, e a
matéria não precisará estar lá, Isto será mostrado na próxima
versão da Unidade de Aprimoramento (UA), Explica o que é
o batimento cardíaco e como ele funciona e pode mudar, A
força do seu Gans, dita a força do seu batimento cardíaco, As
plantas podem controlar o seu batimento cardíaco, é por isso
que elas podem viver tanto no verão como no inverno, “Se eu
controlar a força da minha alma, terei que comer?,”Buscador
de Conhecimento diz que ele não come ou dorme por até 48
horas, Truque: adiciona um pouco de sal ao seu café, o sal faz
parte da sua vida, é o canal da solução e diluição da energia,
Problema compartilhando vídeos de Keshe na Internet,
Explica em detalhes como os Gans esgotam a energia do
Vírus em termos de campos MG, A KF desenvolveu uma
nova tecnologia que irá controlar o AA em todas as direções,
mesmo diretamente para a Alma do Homem, Através da UA
a Alma do Homem será elevada, muitos sairão da UA como
uma alma, Sr. Keshe vem de uma linha de profetas judeus
e muçulmanos é por isso que eles não o matam, O número
de AA é incontável, Descreve como funcionam as células
do corpo, cada célula tem uma salinidade específica esta
informação é mantida pelo cérebro e quando danificada é
substituída exatamente com a mesma salinidade, Artérias
do coração tremem continuamente mas não se separam
relacionadas com a salinidade, Ele veio aqui para apreciar os
prazeres do da dimensão física, gosto, toque, cheiro, amor,
Ele veio aqui para admirar o que ele criou e para ver o que
pode ser dado, a Terra é como um laboratório, mostra alguns
dos reatores Um Copo Uma Vida, Em vez de uma bateria,
você pode conectar com fio, A cor dos Gans como verde
ou amarelo é devido à quantidade de energia na bateria.
Os Segredos Ocultos no Um Copo - Sal, Alma, MaGrav
Entre a bobina Nano e bobina de Cu e a placa Zn você criou
um espectro de CuO2 e CO2 e o AA no topo também é um
espectro de todos esses campos juntos, é por isso que é
tão eficaz, Além disso você criou a condição Gans, a partir
da condição da matéria de Cu com matéria de Zn, esta é a
conexão entre o cérebro do homem e a fisicalidade na força
do Mg. É assim que se faz a maioria dos sais, porque estas
águas estão na condição do plasma do universo, não são
apenas água, é assim que os sais são criados no universo,
a atração gravitacional no estado de matéria, que é o que
chamamos de sal; O Segundo Segredo, o Copo tem uma
alma, entre a bobina Nano e a bobina de Cu e a placa de Zn
você criou um campo dinâmico, um é o esperma, o outro o
óvulo, e todo o ambiente é o ventre, este é o ventre da mãe.
Na verdade, se você olhar para ele, eu te dei um verdadeiro
Copo da Vida, onde a vida real começa. O terceiro segredo,
vire o Copo 90 graus e você terá os campos de Cu, campos
Nano, e campos de Zn, não é este o sistema MaGrav. A alma

está no centro disso, você estava procurando megawatts,
mas eu estava procurando energizar a Alma do Homem. Se
você entra com o comportamento errado você não recebe
nada da sua fisicalidade MaGrav. Os sistemas de MaGrav têm
a energia da alma,
Usando cristais você pode escolher seguir campos individuais
específicos, eles criam um loop de feedback que você toca,
mas será ensinado mais tarde quando o homem estiver
pronto, Os iranianos estão começando a abrir isso, Deu
exemplo de comunicação com a alma do seu cão,
Sulfatode Mg (Sal Epsom) foi usado em vez do sal de cozinha sal de Mg se conecta diretamente a Alma do Homem, discute
diferentes sais e efeitos no cérebro etc, A importância da
respiração, quando você inspira, a energia é transferida através
dos canais de respiração na cabeça e quando você expira a
mesma coisa acontece e essas altas energias são necessárias
para a fisicalidade e a Alma do Homem, o CO2 é muito
importante para o cérebro e é criado nos pulmões e é absorvido
quando você expira. “Inspire-o e depois expire muito, muito
lentamente porque a alma precisa de tudo o que foi criado”, as
técnicas de respiração estão ao nível da fisicalidade que você
pode obter a mesma coisa diretamente da alma,
A Alma Pensa:
Não só o cérebro pensa, mas a alma também pensa: Se a
alma deve se manifestar na profundidade do espaço, ela
deve pensar que pode existir, Como podemos fazer o homem
entender o pensamento de sua alma e não o pensamento de
sua fisicalidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de distinguir
se é o pensamento da alma ou é o pensamento do homem?
Muitos Buscadores de Conhecimento têm que passar pela
transição da fisicalidade para a Alma do Homem, a nova
Unidade de Aprimoramento o ajudará a enfrentá-la e a ser
capaz de pensar no nível da alma. Precisamos respirar para
ser capazes de fazer isso, ou precisamos ir dormir para abrir
esses limites suavemente? Se você tomar consciência da sua
alma, então você pode se converter em qualquer coisa na
dimensão do universo, No passado, girando os Gans para
gerar os campos poderíamos criar ouro ou prata, agora os
Gans é a Alma do Homem, então em que força da dimensão
você quer se manifestar?

