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esumo:
Este é um resumo da aula sobre o Coronavírus
dada aos Buscadores de Conhecimento
Brasileiros e é uma continuação da aula dada
no Workshop 102 One Nation, One Planet, One Race
(ver também 311 até 313 KS Workshop).
O Um Copo - Uma Vida foi configurado principalmente
para o Coronavirus, que é o que você chama de um
vírus fraco, essa fraqueza é o que cria o problema, mas
ele se conecta ao RNA de cadeia única. O principal
objetivo do sistema de reator Um Copo é criar um Gans
composto de uma única cadeia para esgotar a energia
do vírus de uma única cadeia, e é extremamente
eficaz. Este Gans também é bom para outros vírus,
mas você tem que usá-lo corretamente. Quando você
faz os Gans, os aminoácidos (AA) formam uma camada
gordurosa na parte superior da água do reator. “Você
precisa dos AAs com a mistura para a bebida” (da água
do Gans).
Uma pergunta foi feita, se cada um de nós no Brasil
e no mundo está fazendo o Um Copo, ele pode criar
este mesmo campo ao redor do planeta também?
K- Sim, você pode se ligar, sem dúvida. Mas o processo

agora é, quão rápido; e conseguir que o maior número
possível de pessoas façam esses reatores para se
salvarem e salvarem a humanidade.
Como podemos preparar o homem para esta mudança.
O Caos Planejado no Mundo:
O plano é criar o caos total e assumir o controle total
do planeta. Vamos responder muito rapidamente
de uma maneira diferente. Se a situação continuar
desta maneira, nas próximas semanas não haverá
transporte através de nenhuma nação. Não haverá
naves indo a lugar algum. Se virmos a propagação
desta doença em mais 20 a 30 países nas próximas
2 a 4 semanas, teremos um bloqueio total por
todas as nações. Veremos escassez de alimentos e
remédios, e nações, literalmente se despedaçando.
Como é que isso pode acontecer:
O problema é muito maior do que as pessoas
entendem e muito pior do que aquilo que nos
foi dito. Teremos milhões de pessoas presas em
países estrangeiros que não poderão voltar para
casa. Talvez comecemos a ver isto na próxima
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semana. A comida e o apoio financeiro vão acabar. As
pessoas não entendem o que está no horizonte com
esta liberação. Se ela se agarrar e aumentar ainda mais,
não haverá transporte através deste planeta. Não haverá
navios para transportar a comida, porque a navegação é
um negócio muito interativo e as pessoas não vão querer
correr o risco de contaminação nos portos chineses. Os
aviões deixarão de voar para a China e dos que o fizeram,
se foram contaminados, agora estão sendo usados
internamente na Europa. Então você pode ver como
isso vai se espalhar rapidamente. O caos vai se construir
muito rapidamente. Se não vemos contaminação em
certos países, e sabemos que países eles são, então vocês
entenderão como toda a nação foi levada para o resgate
e, portanto, a humanidade.
Nos próximos 14 dias estamos esperando para ver o início
da anarquia alimentar, o que significa que as pessoas vão
lutar por comida em muitos países. Veremos a escassez de
alimentos, combustível e remédios em breve. Já estamos
cientes de que os governos nacionais têm estado e estão
se mudando para depósitos de alimentos seguros, o que
vocês chamam de suporte alimentar. Dê-lhe 4 semanas,
se for assim as pessoas vão comer animais nas ruas. Se
encontrarmos uma solução para isso, estamos salvos,
mas se não for encontrada uma solução nas próximas 4
semanas, veremos grandes problemas em todo o planeta.
Os agricultores na América que têm comida, mas não
poderão enviá-la, e as pessoas na China que não têm
comida, não poderão recebê-la. O vírus será a última
preocupação para muitos, e para muitos, pegar o vírus
será a única solução. A FK responderá em de acordo.
Usando Vírus como Atos de Terrorismo:
Estes vírus são promovidos e libertados deliberadamente
por organizações criminosas e é uma nova forma de
seqüestro e extorsão. Você tem que entender porque a
China foi alvo deste vírus, com 1,4 bilhões de doses de
vacina, é dinheiro no banco. As empresas americanas vão
à falência, por isso as multinacionais estão a desenvolver
e a incitar este tipo de vírus para extrair dinheiro. É um
tipo de terrorismo e, especialmente com este vírus, pode
ser considerado uma atividade terrorista. Vírus como a
gripe suína africana foi deliberadamente introduzido
pelos americanos no território chinês para matar o maior
número possível de porcos, o que forçaria os chineses a
comprar porcos de agricultores americanos. Vamos ver
mais destes ataques à medida que o processo de paz for
avançando. Com a liberação da FK Um Copo - Uma Vida,
e o que vamos liberar em breve, este tipo de ataques de
vírus deixará de ser eficaz, terão que vir com algo de novo.
Desenvolvimento dos Vírus do Tecido Muscular:
Os Farmacêuticos têm usado vírus transmitidos pelo ar,

mas agora que a FK encontrou uma solução para eles,
vamos vê-los se voltarem para os vírus das células e dos
tecidos musculares. Se eles forem por este caminho,
vamos vê-los a sair nos próximos anos. Os vírus dos
tecidos musculares funcionam muito rapidamente e são
horrendos, absolutamente horrendos. Neste momento,
não há cura para os vírus dos tecidos musculares em
nenhum lugar do mundo. Através das nossas garantias,
estamos a observar que os farmacêuticos estão envolvidos
com este tipo de atividades criminosas e voltaram suas
atenções para os vírus dos tecidos musculares. Se virmos
vírus de tecido muscular sendo liberados nas próximas
2 semanas, então liberaremos uma nova tecnologia
para superá-los, o que requer uma estrutura totalmente
diferente. No ciclo do homem temos visto muito poucos,
apenas um punhado de vírus de tecido. A maior parte
dos vírus no espaço são os de tecidos e não os vírus
transportados pelo ar.
Spray Quântico, Cópia dos Gans:
Algumas empresas chinesas nas últimas 24 a 48 horas
trouxeram para o mercado o que chamam, “Spray
Quântico”, na verdade são os Gans e enganaram o
governo chinês com isso. As pessoas envolvidas são os
Buscadores de Conhecimento e não querem conectar
seu produto a FK, então eles mudaram o nome de Gans
para “Quântico”. Temos visto esta tendência onde muitos
BC mudam o nome do seu produto para que ele não se
conecte à FK. Eles afirmam que é como o deles. É uma
vergonha absoluta roubar um presente. Mas não faz mal,
nós demos de graça e o que importa é que eles estão a
salvar vidas. Vemos este tipo de falcatrua em toda a parte,
faz parte da estrutura do ser humano.
Um BC disse, estou triste que as pessoas estejam tentando
sabotar a tecnologia fazendo isso. K- Não, não, deixe-me
explicar, ninguém pode sabotar a tecnologia.
Um BC que disse, eu fiz uma caneta da dor que é similar
ao Gans, e eu coloquei o nome Quantum nesta caneta,
então ele explicou suas razões.
K- ... A realidade é, não importa que nome lhe demos, se
ela salva uma vida, ou traz felicidade a um pai ou a um
filho, isso é tudo o que importa.
Deixa-me dizer-te... Eu recebi algo muito vergonhoso
de um dos brasileiros e vou ler para você. Aconselheios a deixar a FK, pelo menos não trabalhem perto da FK.
Diz que: “Eu deveria refletir se realmente quero ajudar
a humanidade, como faz o homem com quem ele está
em contato”. É vergonhoso que este tipo até esteja
perto da FK. Absolutamente vergonhoso. Eu dei uma
das tecnologias mais poderosas livremente ao homem,
e este idiota me diz, se eu realmente quero ajudar a
humanidade. Aconselho-o a deixar a FK, porque isso
significa que nunca entendeu. Nós colocamos nossas
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vidas e nossa tecnologia livremente nas mãos do
homem e só porque esse cara quer fazer algum dinheiro.
Aconselho-vos a deixarem a FK. Eu prefiro não ter você
por perto ou qualquer coisa a ver com este cavalheiro ao
redor do FK. É assim que os humanos são.
Não temos problemas com as pessoas que usam a
tecnologia, não importa com que nome, desde que ajude
os outros. Nós vemos muitas pessoas especialmente no
Brasil, que estão ao redor da FK para tentar colocar lucros
em seus próprios bolsos. Eles não carregam nenhum
ethos. Este é o problema dos seres humanos que chegam
à FK sem conhecimento, depois aprendem, e depois
pensam que se tornaram deuses para si próprios, porque
ninguém lhes prestava atenção antes e agora que estão
a receber atenção, esquecem o seu lugar. Quer seja
roubando nomes, ou transferindo conhecimento como
se fosse deles, e sendo o que eu chamo, animais, é o
comportamento animal.
Gans de comida:
O maior problema para a China, agora que estão a se
fechar, é alimentar a sua população. O processo para
fazer Gans de comida será lançado num futuro muito
próximo, se a solução para este problema não vier. Nós
o oferecemos ao governo chinês nas últimas 32 horas.
Dissemos a eles que aqueles que roubaram a tecnologia
para o vírus, deixem-nos encontrar a solução para a
crise alimentar. É uma pena que os chineses se tenham
tornado tais ladrões ao ajudarem-se a si próprios com a
tecnologia. Mas o Gans de comida é um processo muito
especial conhecido pela FK.
O que vemos pode ser tão extremo que vai mudar o
curso da humanidade se este vírus não for atacado
muito rapidamente pelos líderes mundiais. Nós veremos
nações industriais pararem, então o que chamamos
de Gans de alimento será apenas uma pequena parte
do problema maior. Poderemos ver que toda a parte
eletrônica será parada, não haverá trem e o embarque
de mercadorias será parado. Vimos nas últimas 48 horas
que uma nova dimensão para este vírus está emergindo
internacionalmente. Temos cerca de 4 a 6 semanas, no
máximo, para que os governos controlem isto. Estamos
vendo isso como está surgindo e talvez alguns de vocês
entendam quando dissemos: Uma Nação, um Governo.
Isso vai levar algumas nações a fazer esse trabalho.
Tenho a certeza que as forças militares não terão uma
palavra a dizer. Já vimos bravura no passado de soldados
e oficiais do governo quando se tratava de Chernobyl e
de pegar aviões e se despejando com o concreto e serem
irradiados e mortos. Mas não veremos tantos soldados,
que marcharão quando não houver solução.
Se eu divulgar as fotos e vídeos que estamos recebendo
confidencialmente ao redor do mundo, você vai entender

de onde vem minha preocupação. Neste momento
conhecemos pessoas que viajaram para a China durante
as férias e se hospedaram nos hotéis. Quando ficaram
com febre, foram para o hospital, mas não havia espaço
disponível e os hospitais não permitiam a sua entrada.
Quando voltaram aos seus hotéis, os hotéis também não
os deixavam entrar. Agora há centenas de milhares de
pessoas que estão dormindo na rua, porque suas famílias
não as querem. Os pais não deixam seus filhos entrar na
casa porque eles têm febre. Posso mostrar-vos vídeos,
então compreenderão a minha preocupação. Posso
mostrar uma foto de um pai perseguindo seu filho com
um cão para não entrar em casa, porque ele veio com
febre do hospital. Estamos muito preocupados, mas a
situação não parece boa se sair de controle. Os BC da FK
devem se preparar para isso.
Uma das primeiras coisas que vamos ver é que muitas
reuniões internacionais com líderes mundiais serão
canceladas nas próximas 4 semanas. Veremos uma
redução maciça no banco mundial, falências bancárias e
créditos não pagáveis porque não há comércio. Se isso
se estender até abril e maio, o sistema bancário mundial
entrará em colapso.
As pessoas que organizaram isto não podiam sequer
imaginar que as coisas poderiam ficar assim tão ruim.
É para os BC compreenderem que se não for tomada
nenhuma medida para parar isto, esta é a sequência de
eventos que esperamos nos próximos 3 meses. Se o vírus
se instalar e mesmo se matar 10% das suas vítimas, será
um desastre para muitos países. A anarquia vai criar mais
problemas do que o problema em si. Vai depender de
quem tem o conhecimento e pode guardar em segurança
os seus conterrâneos. Como BC vocês têm que estar
prontos, vocês têm tudo para se protegerem, protegerem
familiares, amigos, cidades. Quando os países se
trancarem para proteger os seus cidadãos juntamente
com isso, eles trarão os problemas para dentro.
Nada pode acontecer, mas como BC vocês tem que
estar prontos, preparem tudo. Se virmos que a posição
crítica em relação à comida acontecer nos próximos dias,
então vamos lançar outro vídeo sobre, o que chamamos,
a criação de cúpulas. Você pode criar cúpulas isoladas
para proteção, para água que não esteja contaminada,
ou quando você precisar de roupas que não estejam
contaminadas. Se este processo ficar fora de controle,
então como nós o vemos, vocês como BC terão uma
chance melhor, ou pelo menos vocês terão a escolha de
decidir o que vocês querem fazer com suas vidas. Como
físico nuclear e conselheiro de algumas organizações no
passado, eu sempre aconselhei aos militares, que se você
vir a cúpula, a luz do ataque nuclear, entre nela, não se
afaste dela. Porque o sofrimento após a contaminação é
mil vezes pior do que morrer de uma só vez.
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Um BC pergunta, você disse que este vírus é a segunda
etapa e que viu que as pessoas que foram mortas por
este vírus já tinham sido expostas à primeira etapa, que
era a gripe suína africana. Então, nesta situação em que
o vírus está espalhado por todo o mundo, tem menos
efeito sobre as pessoas que não foram contaminadas
pelo primeiro vírus? Ou será, como explicou, a fraqueza
do lado emocional do humano?
A realidade é que ninguém sabe, os chineses dizem que
muito poucas pessoas se recuperaram da doença. O
problema é se eles dariam a doença à próxima pessoa?
Ainda não sabemos se mesmo aqueles que temos
apoiado com a tecnologia da FK têm sido capazes de
criar imunidade ao próprio vírus. Temos de esperar para
ver. Mas a beleza ou uma das vantagens desta tecnologia
é que se colocarmos um Copo ao lado do outro Copo,
ele vai drená-lo, ou tirar energia dele. As pessoas que se
livrearem deste vírus farão o mesmo com as outras que
têm o vírus, drenam-o. Lembre-se, nós encontramos
uma solução para a gripe suína, mas não há nenhuma
facilidade, exceto os recursos da FK para produzir os
materiais necessários para que ela possa beneficiar todos
os suinocultores. O problema agora, não é encontrar uma
solução, mas como podemos levá-la às pessoas. Por isso
decidi lançar “Um Copo, Uma Vida” para que cada homem
tenha a oportunidade de salvar a si próprio e aos que o
rodeiam. Se eles tivessem deixado essa tecnologia ser
aberta para que todos se beneficiassem, hoje estaríamos
em uma situação diferente. Como vemos, agora que eles
colocaram esse controle na FK, se tivermos encontrado
a solução, então quais serão as consequências para
aquelas pessoas que impediram a tecnologia de sair?
Esteja preparado, não sabemos, mas como BC você foi
bem ensinado no que fazer, e se a situação piorar, não
importa se você a chama de Quantum ou Gans, você será
conhecido como os queridos salvadores e talvez seja por
isso que você foi ensinado e por que você aprendeu essas
coisas.
Tivemos uma situação muito interessante na China na
semana passada, um dos BC que conhecemos, que detém
grandes quantidades de Gans, deveria entregar os seus
Gans para evitar que a doença se espalhasse. Ele colocou
um valor muito alto nisso. Fiz-lhe uma ligação e disse: “É
isto que estás a pedir, mas é pela tua nação”. Ele disse:
‘Sr. Keshe, eu não quero saber da nação, eu aprendi esta
tecnologia para me tornar um homem rico’. Eu quero ser
um milionário como você com a sua tecnologia. Não me
importa quantos chineses morrem.’ Vamos ver muitas
caras novas.
Se Ocorrer uma Situação Crítica:
Se virmos que a situação se tornou crítica, a FK fará uma
operação diária em todos os canais deixados em aberto

e nós instruiremos de acordo. Temos continuamente algo
preparado. Eu preparei certas formas que temos de seguir
naquilo a que chamo tecnologia de nível espacial. Eu já
previ tal coisa e o que vos ensinei nos KS Workshops 311,
312 e 313 são o início para estas ações. Em nossos centros
de pesquisa já desenvolvemos sistemas de alimentação e
desinfecção em massa. Estamos preparados para atender
a demanda, se necessário. Você tem que entender
que se formos muito rápido, eles vão dizer, ‘eles estão
estimando,’ e se formos muito tarde muitas pessoas vão
perder suas vidas. Os BC ao redor do mundo devem estar
prontos, não temos escolha. O vídeo que lançamos na
China já enlouqueceu as pessoas, começaram a olhar, e
a fazer os Gans. Se necessário, nós executaremos o que
chamamos, um dia de Life Blueprint, onde ensinaremos
continuamente 24 horas por dia, de diferentes partes da
FK ao redor do mundo.
Uma Nação, Um Planeta:
Estamos a assumir o comando como Uma Nação, por
isso para mim chinês, inglês, brasileiro, iraniano, árabe
é irrelevante. temos de chegar a todo o planeta. Isto
mais ou menos, nos coloca, a FK, como Uma Nação, Um
Planeta, Uma Raça.
Se chegar ao ponto de os governos não conseguirem
controlar a situação, então nós da FK começaremos a
liderar. Vamos governar através do coração e da alma
do homem, para salvá-lo, não com impostos e governos.
De tantas maneiras, tudo está pronto para iniciar este
processo, mas temos que ser muito prudentes, que não
comecemos antes que seja necessário, mas que estejamos
lá para levá-lo em todas as direções possíveis.
Quando os chefes das nações não viajam por causa do
vírus, isso significa que suas nações estão fechadas. Então
você precisa de uma estrutura que seja internacional e
onde todos trabalhem através de um ethos, de uma
maneira de pensar. A FK iniciou o processo de nações
sem fronteiras, sem línguas, e onde o conhecimento
está aberto a todos. Não era isto que nós queríamos.
Esperamos não chegar a essa posição com esse vírus, mas
parece que a humanidade está indo nessa direção.
A doença tem viajado muito, as pessoas que
desembarcaram em Londres viajaram para Manchester e
outros lugares para verem suas famílias para o Ano Novo,
eles também viajaram de trem, e se a contaminação está
lá muitos países europeus estão se calando e não estão
falando sobre isso. Se você ainda não ouviu falar que os
EAU iniciaram uma vacinação gratuita obrigatória há dois
dias. E os hospitais estão cheios. Você pode imaginar,
80.000 chineses passaram pelo trânsito e andaram por
Dubai com todos os outros estrangeiros, mais as salas de
espera, mais todos os outros lugares. Esta doença foi para
todo o lado e os governos estão a tremer na sua pele. Eles
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estão a tratar esta doença como uma gripe normal e as
pessoas estão a morrer porque não têm as instalações de
apoio adequadas. Temos que esperar e ver como estes 2
ciclos de 12 dias de incubação criaram uma condição, e
devemos ver o pico em algum lugar por volta do início
de março. Estimamos que mais de 10 milhões de pessoas
estão infectadas.
Já liguei para a comunidade chinesa para se reunir
na próxima segunda-feira para definir estratégias de
alimentação, energia e segurança. Se os governos não
podem governar para proteger seus cidadãos deste
problema, então nós estamos lá para apoiar a nação sem
interferir com o governo. Temos de esperar para ver. Mas
estejam preparados para a pior eventualidade, se isso
não acontecer, pelo menos aprendemos alguma coisa.
Volta a ser “o último homem de pé”. Se você é o último
homem de pé pela sua família, ou pelos seus cidadãos, o
seu trabalho é servir a sua nação e não a si mesmo.

A Regra de Ouro:
Em qualquer processo com o plasma ou com os Gans,
não importa o que faça, se seguir a “Regra de Ouro”
terá sempre sucesso. Você tem ar, água, e um sólido.
Para o ar você faz a respiração, para a água você bebe,
e para o sólido você tem o corpo e para isso você faz um
emplastro. No entanto, neste caso, molhando o cabelo e
lavando o rosto com os Gans você faz o melhor emplastro
para drenar a energia do vírus. As pessoas que seguem a
regra de ouro sempre foram bem sucedidas, 100%.
Se você continuar matando o vírus nada acontece, mas
neste processo você drena a energia do vírus e aquele
alimento para o corpo.

Aspecto único do Coronavirus:
Foi feita uma pergunta, o Coronavírus é um aglomerado de
energia, primeiro passa pelo tempo de incubação, depois
entra no estado da matéria e manifesta-se no corpo, por
isso... K- Não, não, não funciona dessa forma. Este vírus
é um vírus muito especial, de certa forma, a maioria dos
vírus não funciona dessa forma. Se esta é a célula, você
recebe um pacote energético muito pequeno (desenha
uma figura vermelha no topo da célula), este pacote
energético dá mais fraco, mais forte do que este, e como
ele dá, ele tira do ambiente, isto se torna o fechamento
do circuito, e nesse processo ele toma conta de toda a
estrutura. Tira do mais fraco e dá como o mais forte, é
por isso que mata tão rapidamente. Vemos uma estrutura
específica nos pulmões das vítimas... Toma energia da
forma mais rápida.

(Talvez ainda haja alguns pontos na conversa que eu
perdi, por favor, veja a transcrição).

Perguntas sobre os Gans:
Um BC diz que ele ouve vozes ao contar-lhe coisas sobre
os Gans, o que são estas vozes? K- Eu não estou na cabeça
dele. Nós não estamos na cabeça dele, não sabemos.

