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ESUMO:
No workshop de hoje, gostaríamos de
levantar uma série de pontos em relação
ao trabalho da Fundação Keshe (FK) com
o vírus e analisá-los passo a passo. É importante
explicar mais detalhadamente aos Buscadores de
Conhecimento (BC) sobre como se proteger através
dos modos de prevenção e desinfecção. A FK
desenvolveu sistemas que podem ser implantados
e usados para cobrir vários países à medida que
são produzidos. Esta noite, às 21h, acontecerá uma
reunião de emergência para os grupos de apoio e
tudo que estiver sendo construído no Irã para lidar
com o recente surto. O vírus foi transportado do Irã
para a Itália, e agora o Brasil recebeu sua primeira
pessoa infectada da Itália. Esperamos que a
comunidade italiana volte a FK para que possamos
configurar sistemas de suporte para ajudar a lidar
com a situação lá. O estágio de recuperação já se
foi; portanto, se você não tem o vírus até agora,
significa que não precisa se recuperar, mas precisa
aprender a evitar o vírus.
Difusão deliberada entre líderes iranianos:
Ouvimos dizer que vários líderes mundiais foram
colocados em posições seguras e protegidas e
provavelmente não serão vistos em público por
muito tempo. Além disso, muitos ministros foram
trancados atrás de seus escritórios e administrarão
o governo a portas fechadas. O número de
países nessa situação está aumentando e, se eles
perderem seus ministros e chefes de exércitos,
os governos terão problemas. O ministro
da Saúde assistente no Irã ficou doente nos
últimos dias. Devido à maneira como o vírus foi
deliberadamente espalhado, muitos ministros
iranianos estão em quarentena. Pouco antes das
eleições, é tradição para todos os muçulmanos
dos xiitas visitarem um santuário em particular.
Pulverizaram deliberadamente o santuário para
que, quando as pessoas o tocassem, levassem
o vírus com eles. Foi um ato deliberado e, no
devido tempo, contaremos como e por quem foi
feito. Depois de tocarem no santuário, todos esses
ministros se reuniram no último final de semana

para campanhas políticas. Então agora a infecção
se espalhou pelo mais alto nível ministerial do
parlamento. A FK procurou ajudar e esperamos
que as diferentes organizações da FK em todo o
mundo surjam em posição.
Procedimento da FK no Irã:
O procedimento que a FK Irã criou é de criar um
“grupo líder de todos” central que supervisiona
os líderes da FK em todos os distritos de todo
o Irã. Todos os estados do Irã serão cobertos. O
Irã respondeu imediatamente com centenas e
milhares do que chamamos de “disponibilidade de
Gans” ou pessoas que estão prontas para entregar
Gans a quem precisa. O canal funciona 24 horas
por dia e as pessoas literalmente ficam on-line
e pedem ajuda e, em poucas horas, os materiais
são entregues a eles, e então eles são ensinados
on-line a fazê-lo por si mesmos. Fiquei de plantão
até cerca de quatro horas da manhã e calculamos
que salvávamos muitas, muitas vidas. As crianças
que sabem usar a Internet ficaram online para
pedir ajuda para si mesmas, suas famílias e outras
pessoas infectadas.
Os relatórios completos mostram que o uso da
água de Gans resulta em uma redução imediata
da febre e na perda da dor. Estamos reunindo
todas essas pessoas para comparecer e dar
seus depoimentos ao governo nos próximos
dias. Amanhã de manhã, esperamos que vários
hospitais em Teerã comecem a usar a tecnologia
para prevenir e reverter o vírus. O trabalho do
governo e autoridades iranianas é anunciar esse
desenvolvimento. E, se o fizerem, informaremos
quais hospitais e médicos estão usando a
tecnologia para que você possa ir até lá e obter
ajuda imediata. Esperamos que a FK em todo o
mundo faça o mesmo tipo de configurações em
seus próprios países, o que chamamos de “grupo
de resposta imediata”. No Irã, eles estão bem
organizados e têm médicos e pessoas responsáveis
por cada distrito, capazes de responder no minuto
em que as chamadas começam a chegar. Quando
recebem uma solicitação, entram em contato com
as pessoas naquele distrito que estão carregando
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a água de Gans, e eles entregam para as pessoas
necessitadas. O procedimento é muito simples, tudo o
que você precisa fazer é configurar uma sede central de
operação e, em cada área, criar outra sede que reporte à
central. Isso é feito em cada estado e pode ser dividido
em cidades e grandes cidades daquele distrito.
O número de pessoas infectadas em todo o mundo
está além da compreensão do momento presente. Os
números que você vê nos gráficos das nações são apenas
para consumo público. A realidade é muito pior e não
pode ser discutida porque a maioria desses ministros
e chefes de Estado nunca foram treinados para salvar
suas nações. Eles foram treinados apenas para gastar
o dinheiro de suas nações de uma maneira que não
deveriam ter, e agora não há nada para apoiar essa crise.
Agora, o maior problema que vemos vem dos médicos,
das elites e dos estúpidos educados, o que chamamos
de especialistas que não conseguem entender o que
estamos apresentando, porque não estava nos livros
quando foram para a escola 50 anos atrás. A tecnologia
deles não foi mais longe.
A realidade agora é que as pessoas estão se conectando,
e eu literalmente as conto passo a passo, o que fazer,
o que esperar e como configurar as coisas para se
protegerem. Temos casos de crianças on-line, mãe,
pai e família foram todos infectados e eles começam a
ajudar toda a família. Ontem à noite e hoje de manhã,
enquanto eu estava ajudando on-line, isso me trouxe
belas lembranças e é o que chamamos de dejavu ou a
repetição do que vimos no passado. Para mim, remonta
aos anos 70 e 80, quando eu era estudante no Queen
Mary’s College, sendo treinado como físico nuclear. Em
muitas partes da minha educação, o conhecimento era
tão elitista que estava literalmente saindo da fornalha.
Eu costumava sentar do outro lado da mesa, um a um
com meus professores. Eles estavam me ensinando com
seus próprios livros, pesquisas e até mesmo suas próprias
pesquisas de doutorado. Não havia nenhum livro para
eu ler, eles estavam me ensinando a formar sua própria
experiência e conhecimento e era para eu levar adiante.
O ensino era especializado, como, por exemplo, controlar
reatores nucleares, ou o que fazer se uma bomba nuclear
estivesse ficando sem controle, ou o que devemos fazer
se alguém atingir uma usina nuclear. O estranho era
que, enquanto eu ajudava essa garotinha on-line, e eu
estava com a mesma sensação de então, havia apenas
uma diferença de idade de 50 anos. Naquela época, eu
estava em uma posição em que me sentava diante de
meus professores e estava sendo ensinado o extremo da
ciência que ninguém poderia imaginar. Naquela época,
a tecnologia nuclear era muito avançada, e agora aqui
estou ensinando aos jovens a nova ciência para salvar
suas próprias vidas, uma a uma. Você pode ver a gratidão

e bondade deles, e como eles absorvem e observam o
que chamamos de tecnologia de plasma. No entanto,
essa tecnologia tem um grande problema, é avançada
demais para a humanidade, porque a humanidade foi
mantida no escuro por tanto tempo.
As pessoas mudam quando não há outra esperança:
A todos os apoiadores da FK, onde quer que você esteja,
equipe-se com as águas de Gans o máximo que puder
para ajudar a si e aos outros. As pessoas ligam para você
quando percebem que não têm outra esperança. Tivemos
um caso ontem à noite no apoio de emergência no Irã,
um cavalheiro entrou e fez muitas acusações de que este
é um esquema de ganhar dinheiro e disse que fiz isso e
aquilo, e que eu era uma fraude e o resto. Ele até insultou
todas as equipes de backup e foi ao bate-papo particular.
Cerca de 2 ou 3 horas depois, ele ligou, chorando,
dizendo que queria ajuda para sua mãe, aparentemente
ela foi infectada. É assim que as pessoas mudam e esse é
o formato das coisas que estão por vir.
Essa tecnologia já teria sido bem usada e já estava
espalhada por todo o planeta, se não fosse por um grupo
de pedófilos que tentaram roubá-la, e por alguns chefes
de nações que lideravam esses pedófilos, com o que foi
chamado, o grupo “energia livre” e, se não os tivéssemos
detido, eles teriam matado muito mais crianças. Mas
hoje, infelizmente ou felizmente, estamos nessa posição
e temos que fazer o melhor possível.
Atualmente, nossa perda total do vírus na China
ultrapassa os 5 milhões. Nós não exageramos. Foi-me dito
que eles confirmaram que a China ultrapassou 1 milhão
há algumas semanas e agora as perdas estão chegando
à marca de 5 milhões. O governo chinês não registra
nenhuma contaminação em mais de 20 províncias, mas
ainda está tendo aumentos onde ocorreu originalmente.
De nossas próprias imagens, podemos ver que a situação
é que o Irã está se tornando crucial e a Itália é a próxima
na fila. Estimamos que a Itália perderá um grande número
nas próximas semanas.
Índia contornada até Trump voltar para casa:
De todo o rastreamento e os dados desta doença,
podemos ver que ela é feita sob medida, e você deve
estar preparado para essa eventualidade. Está além de
qualquer decisão quem é infectado e quem é beneficiado
por ela. Então o que aconteceu é que primeiro a China foi
atingida, depois o Irã e agora a Itália. Mas, estranhamente,
a Índia está no caminho direto para o Irã, mas é intocada.
Coincidentemente, o presidente americano deveria
estar na Índia para uma grande transação para roubar
a riqueza dessa nação e, enquanto ele estiver na Índia,
não há casos relatados. A Índia está fabricando números
e está sendo controlada até depois que o presidente tira
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seus cofres e os bancos centrais por meio de contatos
em nome de suas próprias empresas. É claro que ele
quer mudar a sede de seu império para a Índia. Isso será
divulgado mais tarde. Como expliquei em parte dos
ensinamentos muito recentemente, os EUA serão muito
atingidos. Vemos as mesmas condições tomando conta
na América por todos aqueles que vieram da Itália. A
Europa Ocidental será coberta nas próximas 2 semanas.
O problema com os apoiadores da FK é que você foi ‘pego
dormindo em serviço’. Esteja preparado, este vírus está se
apoderando além da imaginação. De volta ao que eu disse
no começo deste ensinamento, a realidade é que todo
homem está por sua conta. Você é o último homem de pé.

O Brasil precisa se preparar:
O estado do Brasil teve seu primeiro caso relatado. Em
breve, faremos um anúncio nas linhas de bate-papo
brasileiro sobre o apoio ao Brasil. À FK brasileira: você
precisa configurar o sistema de suporte da maneira que
fizemos no Irã. Você configura uma equipe de emergência
e, através dessa equipe, descobrirá aqueles que estão com
Gans, em que estado e com que rapidez você pode chegar
aos BC. A FK Brasil deve se tornar ativa, diretamente,
com todos os apoiadores brasileiros que estão lá e uma
estrutura deve ser configurada para que isso ocorra. Você
precisa descobrir todos os médicos que estão trabalhando
com a tecnologia e onde eles estão localizados.

O plano deles saiu pela culatra:
Originalmente, o plano deles era apenas acertar e
desabilitar, e então iniciar um novo tipo de guerra para
assumir. A infecção no Irã deveria danificar a estrutura
iraniana para que os militares americanos pudessem
atacar no ponto fraco. Mas o problema é mais profundo
e a única coisa que essas pessoas não calcularam, como
expliquei nos outros ensinamentos, é que essas duas
nações, Irã e Itália, compartilham a mesma bandeira,
mas em direções diferentes. Eles fizeram os genes sob
medida para esse vírus, mas não sabiam que a base do
genoma no Irã e na Itália é muito próxima, então os
italianos a pegaram. Infelizmente, os italianos o tiraram
dos iranianos e agora o levaram ao mundo. Agora não são
os chineses que estão divulgando, são os italianos e os
iranianos no Oriente Médio. Muitos italianos vivem nas
Américas, e especialmente na América do Norte. Vimos
nas últimas semanas que todos os restaurantes chineses
na Europa Ocidental e na maior parte do mundo ficaram
vazios porque as pessoas estavam com medo. Agora
veremos o mesmo com as pizzarias italianas. Então, para
onde vamos a seguir. O fechamento das fronteiras e a
tentativa de retenção começou. O problema agora será
que as nações começarão a se isolar. Não foi calculado
dessa maneira, mas foi assim que acabou acontecendo. O
maior perdedor neste jogo serão os EUA. Você entenderá
o porquê nas próximas 4 semanas se os eventos ocorrerem
da maneira que vemos.

Nenhuma mortalidade esperada entre os BC:
É muito importante que todos os BC sigam os
procedimentos que estamos prestes a apresentar neste
workshop. A equipe de gerenciamento da FK está
seguindo e, se você seguir, estará seguro. Não esperamos
nenhuma mortalidade dentro da FK em todo o mundo
para aqueles que conhecem e usam a Gans e fizeram o
Copo da Vida.
Para todos os Buscadores de Conhecimento, verifique
se você tem tudo o que precisa para si e o suficiente
para dar aos outros. Abriremos um canal para cada país.
É importante que você não abra um canal separado
em seu país. Cada canal deve passar pela FK para que
possamos monitorá-lo e garantir que as pessoas estejam
recebendo a ajuda correta. Agora que as pessoas estão
em pânico, precisamos controlá-lo. Fazemos isso porque
descobrimos que mesmo os antigos Buscadores de
Conhecimento, e eu não sei como, mas eles nem sempre
podem dar o suporte correto e as informações corretas.
Então, tentaremos dar nosso apoio e colocar tudo em
uma organização central mundial, o que chamamos de
‘Organização do Comitê Central da FK’. Queremos dar
aos italianos a chance de voltar com o que chamamos de
“apoio da Itália”. Ao falar em italiano, isso permitirá que o
público italiano saiba onde pedir ajuda. Vamos monitorálo e entrar quando você precisar de ajuda. Vamos
configurar isso até hoje. Não faça nada que não esteja
sob controle da FK, pois precisamos ser capazes de apoiálo. Isso será anunciado internacionalmente nos próximos
dias, assim que começarmos a controlar e manter as
condições no Irã, que devem ocorrer nos próximos 7 dias.
A Sepah Universal:
Planejamos que as equipes da Sepah iraniana distribuam
a tecnologia em todo o planeta em grupos de 30 a 50
oficiais. Isso significa que as únicas pessoas que viajarão
para a China durante um desastre, ou para a Itália, serão
membros da Sepah, equipadas com o mais recente
conhecimento e tecnologia para apoiar as nações. Como
dissemos, Sepah é universal e levaremos essa beleza do

Espere um desastre natural maciço na China:
Esperamos um enorme desastre natural na China. Será
seguido por inundações e provavelmente por secas. O
único problema é que ninguém estará lá para ajudar, pois
todos terão medo de contrair a infecção. O mesmo pode
ser dito para o Irã e seguirá assim até a Europa. Agora
ninguém estará preparado para enviar seu povo para
salvar os outros. Novamente, tornou-se uma nação, todos
representando a si mesmos.
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Irã para todas as nações. É importante que o governo
central iraniano e a Sepah iraniana estejam prontos para
entregá-lo nas próximas duas semanas. A Sepah iraniana
fará parte das equipes de resgate internacionais, e
provavelmente a única equipe de resgate internacional,
que transportará todo o equipamento necessário para
apoiar hospitais, governos e funcionários, até que eles
possam treinar os funcionários da maneira correta. Essa
é a única maneira que vemos, usar uma força de elite
dedicada à segurança de uma nação e também ser usada
para proteger as fronteiras e governos internacionais.
Estes não são mercenários, são homens de paz,
treinados para reverter as condições do que chamamos
de Coronavírus, disseminado pelos americanos. Como
sempre, os iranianos precisam limpar a bagunça que
essas pessoas criam. Anunciaremos a colaboração com o
governo iraniano e qual dos grupos da Sepah do Irã. Os
escritórios estrangeiros serão contatados nação por nação,
e os equipamentos mais recentes serão transportados
para fornecer a tecnologia para salvaguardar as nações e,
em seguida, eles farão o ensino em massa da tecnologia
FK para o desenvolvimento do país.
Uma das coisas mais importantes para os membros da FK
é que, como tal, não descarta nada. Não ignore uma única
ligação, não deixe de suar.

