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- Procedimento para usar os Gans e como os vírus
se mutam em detalhes

(Por favor, passe isto aos Médicos que trabalham com o Coronavírus).
Trecho do 317º Workshop de Procura de Conhecimento, 27 de Fevereiro de 2020
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esumo:
Gostaria que a equipe da FK, no plano
de fundo, gravasse esta parte de agora
em diante, porque isto é importante para
todos vocês e suas famílias. As vossas vidas podem
depender disso.
Como funciona o Vírus e a Mutação:
A primeira coisa que têm de saber em detalhe é
como este vírus funciona, e do ponto de vista
mental têm de compreender que este vírus sofre
uma mutação. Isto é uma coisa que a Fundação
Gates não calculou, eles queriam mudar o código
genético para que ele reduzisse a população,
mas uma coisa que eles não consideraram foi a
mutação deste vírus. Explicaremos a ciência de
como ele sofre mutações mais tarde. O que vimos
na estrutura chinesa e iraniana é que quando você
resolve o problema e se livra do vírus, se houver
sequer uma célula de vírus sobrando, então ele
muda para uma nova, e se novamente há uma
célula sobrando, ele muda para outra nova. E
cada vez que ele muda, ele se torna mais forte. Ao
entender o conhecimento da FK, sabemos a razão
pela qual ele sofre mutação. Vemos os vírus como
pacotes de energia que circundam as células do
corpo magneticamente com os seus campos. O
vírus está agindo de forma estranha para outras
pessoas, porque elas não entendem como ele está
sendo transmitido do Irã para a Itália.
Se você voltar ao conhecimento, como vocês
sabem, os campos magnéticos (M) viajam, e
mesmo que seja de outra parte do universo,
mas tem a mesma força de campo que a terra,
ele chegará à terra. Isto é o que vemos nas
profundezas das estrelas, nas profundidades do
universo. A razão pela qual saltou do Irã para a
Itália, como já expliquei e desenhei para vocês
em um mapa, é porque os iranianos e os italianos
estão profundamente enraizados no sangue um do
outro durante séculos. Então era óbvio que o passo
seguinte era do Irã, a Itália. Como já tinha saltado
da China, e agora saltou mais para a Itália, não só
mudou, como também se tornou mais forte. Os
propagadores deste vírus infectaram os ambientes
de certos países, mas nunca contaram com o vírus
em si, como sendo capaz de usar a tecnologia de

plasma de uma forma natural. Agora vemos a sua
rápida mutação para a América do Norte, pois
muitos americanos são de descendência italiana.
O problema é que as pessoas de descendência
italiana povoam fortemente a parte oriental dos
EUA, e os iranianos o lado ocidental em Los Angeles,
de modo que o desastre irá cobrir toda a nação.
Entendemos que esta era a razão do seu rápido
crescimento no Irã e na Itália. Também vimos isso
muito claramente na mudança da China para o Irã,
e eu esperava que isso acontecesse, e quando o vi
se espalhar rapidamente, entendi imediatamente
que eles tinham semeado a propagação do vírus.
(?? ele disse algo sobre um determinado grupo ter
misturado sangue ao longo dos séculos, talvez um
grupo chinês). Isto é modificação genética pelo
próprio gene e irá circundar o planeta. Estamos
na era do homem se destruindo pela ganância
do Sr. Gates. Quando você compra uma patente
(do vírus) para destruir, ele destrói você. O que
é importante para eles entenderem é que, só
porque você começou o vírus, não significa que
você pode pará-lo. Agora você entende como isto
vai acontecer.
O Vírus tem Emoção e uma Alma:
O que aconteceu é que o vírus fez uma ligação
na célula, através de qualquer uma das suas
combinações de Aminoácido (AA). O estranho
é, e é o que você e o mundo da medicina não
entenderam, é que este gene tem emoções.
Quando eles criaram este gene, eles nunca
entenderam sobre o mundo da física. O vírus
criou a sua própria alma. Este vírus tem a forma de
uma coroa e tem um segundo círculo à sua volta.
A existência dos dois círculos leva à criação de
campos magnéticos, o que lhe dá a vida para sofrer
uma mutação. É por isso que se chama Corona,
que significa o vírus “coroa”, porque se senta como
uma coroa sobre a célula. Isto é exatamente o que
temos explicado nos últimos 10 anos. A forma da
“Coroa” ou Coronavírus é a forma de dois campos
magnéticos embutidos e que se rodeiam um ao
outro. Um dos plasmas é do AA, ou a célula, e o
outro é a energia do vírus. Ele criou a sua própria
vida, e está cada vez mais tomando forma à medida
que se modifica. É como quando o Homem foi da
África para a Ásia, ao longo do caminho ele mudou
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sua forma e cor para poder sobreviver, e se tornou os
índios e os chineses. Este vírus estará conosco por muito
tempo, porque envolve e circunda toda a célula.
Gates, Redução Populacional, Vacina Americana:
A lógica por trás da ação da Fundação Gates era reduzir
a população. Minha mensagem para a Fundação Gates
é muito simples, somos 7 bilhões felizes vivendo neste
planeta, temos nossas próprias falhas como as grandes
famílias, mas se este lugar é muito pequeno para você,
você não precisa eliminar 7 bilhões de nós, apenas elimine
7 membros de sua família, então você não precisa sofrer
conosco. Sabemos que o mercúrio, o alumínio e o chumbo
estão desempenhando algum tipo de papel nesta injeção
de vírus que os americanos estão dando. Também vimos
isso com as imunizações das crianças, então poderíamos
estar nos encaminhando para outro desastre por termos
tanto veneno no corpo por causa dessas vacinas. Pedimos
dados ao governo chinês e muito em breve iremos liberálos. É hora de contar, e hora de enxergar.
Emoções controlando o Vírus, de Animais:
Vemos neste processo como o vírus está a mudar e a mutar.
É uma energia, que encontrou a energia da célula, e com
ela criou a sua própria alma, o que significa que tem um
cérebro e vai ditar para onde quer ir. Ele tem tantos desvios,
e seu pacote de energia irá pelo canal entre as raças para
todas as nações. É muito simples como esta energia está
a ser transferida. A célula como pacote energético precisa
de um Aminoácido (AA) ou de uma proteína, como sua
pele na mesa, ou sua saliva na cadeira, ou seu suor em
outro lugar, e como seus AA são fracos, o vírus faz uma
conexão para alimentá-los, porque em essência, eles
vieram do mesmo campo de estrutura do AA. Este vírus
está se transferindo para os restos de resíduos do corpo
do homem. É por isso que quando você toca o fundo
de uma tampa, ou toca um objeto que outra pessoa
tocou, você carrega para dentro da estrutura mais fraca e
então ele o envolve. Você o convida ao tocá-lo, o que lhe
permite conectar-se primeiro à sua célula, e depois ele
se mostra manifestando sintomas. Curiosamente, alguns
ensinamentos anteriores, eu falei sobre as emoções dos
animais, e foi de lá que veio esta doença. Agora você
pode entender que este vírus tem emoção, uma emoção
muito profunda. Significa que ele copia a emoção do
homem que a recebe, é por isso que em algumas pessoas
inicialmente a doença vai embora e eles estão bem, e
então eles a pegam pela segunda vez e morrem.
Tornou-se muito aparente que as emoções estão no
controle desta célula, porque o cérebro, a pele e as células
dos pulmões são todas parte das operações das emoções
no homem. E a pele, o cérebro, e os pulmões são todos
do mesmo tipo de célula. Quando você tem um problema

emocional e tem um ataque de asma, você vê o que acontece
com sua respiração, ou quando você fica angustiado e não
consegue falar e então você começa a tossir. Da mesma
forma, quando este vírus entra no seu sistema emocional,
que os seus pulmões representam, você começa a ter
problemas respiratórios. Ou como quando você tem um
ataque de asma e você usa uma bombinha para passar a
asma, ela nunca desaparece completamente porque você
não resolveu o problema emocional. Desta vez, o vírus é
como uma asma muito poderosa.
Alma do Homem (ADH) Comunica com a Alma do Vírus:
Vemos por todos os relatórios vindos da China e do Irã
que há um padrão muito claro com esta doença de,
primeiro um ataque de asma, depois uma falha cardíaca,
mas oficialmente chamam-lhe de uma infecção nos
pulmões. De certa forma, é como um amianto muito forte
e poderoso, só que este está vivo e é capaz de tomar
decisões. Deixe-me explicar-lhe melhor, como você
morre. Isto vem dos relatórios das autoridades sanitárias
chinesas e diretamente dos médicos dos hospitais no
Irã. O vírus entra através dos dois canais respiratórios
do nariz e da boca. Se você entender a profundidade do
conhecimento como nós, como eu lhe disse, o vírus é um
ser vivo e ele tem uma alma e criou para si mesmo uma
emoção. Ao passar pelos seus canais de respiração ele
transfere a sua emoção para a Alma do Homem (ADH). A
ADH entende, e então diz ao vírus para onde ir, neste caso
para os pulmões. “Porque a alma não pode mostrar a dor
do núcleo dos sentimentos do vírus, então eles criam.
Está no braço ou na perna ... então diz ao vírus onde ele
é necessário, e como ele pode mostrar sua dor e tristeza
para o próprio corpo. Agora você entende como você o
absorve e como o cérebro e a alma decidiram, é aqui que
criamos uma condição para que ele encontre um lugar”.
Neste processo, de acordo com os dados científicos, à
medida que o vírus toma posição nos pulmões, eles são
inundados, porque o vírus está tentando criar alimento
para si mesmo, alterando as condições dos pulmões,
e é assim que o vírus vive. Sabemos que cada pulmão
funciona durante 1 hora ligado e 1 hora desligado, e a
troca operacional da energia para o sangue é feita nestas
sequências. Quando o vírus entra nos pulmões, talvez vá
para o pulmão inativo, que está em repouso e não está
pronto para se defender, e isto permite que o vírus se
instale e comece a crescer. Então, pelo próximo conjunto
de respirações, e pela mudança de tempo, o segundo
pulmão inicia a transição do vírus. Então, você tem um
mais avançado trabalhando contra o mais fraco. Os dois
pulmões começam a trocar energia para se acumularem e
apoiarem um ao outro, depois vemos os pulmões a serem
inundados e uma mudança de condição.
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O estranho é que, pelos relatos dos médicos iranianos,
que têm sido testemunhas de muitas mortes, eles dizem
que essas pessoas são jovens, extremamente saudáveis e
atléticas. Houve um cara que entrou, que era montanhista,
e do nada teve uma parada cardíaca e morreu após 5
horas. Todos os pacientes com este vírus morrem de
parada cardíaca. Agora entendemos como e porquê, como
expliquei no outro ensinamento, no processo de troca da
energia entre os dois pulmões, depois de consumirem
toda a energia, eles se transformam e travam na energia
do coração, que traz toda a energia do resto do corpo e
a consomem. O coração não consegue suportar servir
o corpo e o vírus, e entra em infarto, ataque cardíaco e
morte. O processo com o qual estamos lidando é uma
transferência de energia, e emocionalmente ele tem a
capacidade de encontrá-la.
Com a medicina tradicional, sabemos muito, mas com a
nova tecnologia de plasma da FK sabemos como. No Copo
da Vida (CV), que lhe dei, eu o projetei especificamente
para acomodar isso. Dei-lhe um Cobre (Cu), um Cobre
Nano-Revestido, e um Zinco (Zn). “Alguns do Cu, são o
elemento do Zn.” O CV produz uma certa quantidade de
ZnO, CuO, e CO2. É por isso que a água dos Gans funciona
e se você não tem os Gans de um CV, então insistimos que
você use uma combinação de 50% Cu, 30% CO2, e 20%
Zn. Zn é o elevador da alma. Ao beber, respirar e cobrir
(remendos ou pulverizações), com a água dos Gans você
continua fortalecendo a alma, para que ela fortaleça a
alma do vírus, para dar-lhe satisfação de vida. É assim que
vem a maior parte deste processo de reversão. O CuO é
para tirar a energia do vírus, o CO2 é para criar a conexão.
Agora você entende porque nós montamos este processo.
Como Testar para saber se Você tem o Vírus:
O seguinte é como você pode verificar se você tem o
vírus. Se você não tem o Gans, então você pode fazer o
teste de respiração de 10 segundos. Todas as manhãs
quando você acorda ou a qualquer hora do dia, você
pode simplesmente prender a respiração por 10
segundos pressionando e fechando ambas as narinas
com seus 2 dedos. Se você não tossir ou ficar sem fôlego,
então é 90% de certeza de que você está bem. Mas, se
nesses 10 segundos você for obrigado a tossir, ou se
sentir uma irritação na garganta para tossir, ou se vir
que não consegue suster a respiração, então você tem
90% de chance de ter recebido um tipo de infecção pelo
vírus. Tudo depende da fase em que se encontra, mas
geralmente, cerca de 10 a 25 dias a partir do primeiro dia
em que o teste dá positivo, pode começar a apresentar
febre e o resto dos sintomas da infecção pelo vírus. O
vírus cria raízes imediatamente nos pulmões, e você pode
estar carregando-o sem mostrar quaisquer sintomas. Isto

é o que chamamos de teste de estado da matéria.
O teste pelo Gans:
Com o teste pelo Plasma o processo é diferente, pode
usar a água dos Gans do Copo da Vida ou a combinação
dos Gans indicados (Zn, Cu, CO2). Pulverize sua cabeça,
peito e costas, uma vez ao dia (ou duas vezes por dia se
estiver preocupado), e se sentir dor, dor de cabeça ou
pressão, é 100% certo que você está infectado com o
vírus. Não confunda as reações psicossomáticas, placebo,
ou hipocondríacas com as reações reais. Tente entender
se você está sentindo uma pressão de campo magnético
de energias transferindo dentro de você, e não o tipo de
dor de cabeça para a qual você toma aspirina. Se você
sente pressão na sua cabeça, significa que a energia está
se transferindo dos Gans para a alma e está ocorrendo em
um nível alto, e essa transferência de energia cria calor
ou o que chamamos de pressão do campo magnético.
Procure a mesma reação quando pulverizar as águas
dos Gans fora dos pulmões no peito. As pessoas às
vezes dizem que há uma pressão e que não conseguem
respirar. Na China, as pessoas que têm usado a água dos
Gans têm relatado este tipo de dores. Quando os médicos
e hospitais começam a usar a tecnologia do Gans, eles
usam este procedimento para testar se as pessoas têm
ou não o vírus. Primeiro através do teste físico de suster
a respiração, e depois através da pulverização dos Gans,
se ambos forem positivos, então você o tem. Para se
proteger a longo prazo, você pode fazer 3 ou 4 Copos
da Vida diferentes, e mesmo que todos sejam do mesmo
material, eles criarão uma força ligeiramente diferente de
Gans, o que lhe dará um espectro para cobrir quaisquer
mutações no vírus.
Se você testar Positivo:
Assim que o seu teste for positivo, informe
imediatamente a sua família e as pessoas com quem teve
contato. Você pode voltar e trazer-lhes um Copo da Vida
(CV) e um papel que lhes diga o que fazer. Você precisa
dizer a eles: ‘Acho que posso ter infectado você com o
Coronavírus. É melhor você se proteger”. Você tem que
seguir o seguinte procedimento sem falhar. Esta doença
afeta a alma e os pulmões. Nesse processo, a Alma da
Fisicidade (ADF), que é o coração do homem, fica entre
os pulmões. No momento em que você está infectado,
a cadeia foi construída. A separação da fisicalidade da
alma começa, porque eles estão cientes do que está por
vir. Você precisa apoiar tanto a ADF quanto a ADH, o
processo tem que ser desta forma.
Procedimento com o Copo da Vida, Água de Gans:
A primeira coisa que você faz: em 5 minutos, você borrifa
ambos os lados do peito, molhar o peito com a água dos
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Gans do Copo da Vida a cada hora. Isto é com a condição
de que você esteja infectado, para prevenção falaremos
mais adiante.
A água dos Gans transfere a energia do vírus, do seu
corpo para os Gans e isto se dissipará na atmosfera ou na
sua roupa. Vocês estão a esgotar a energia do vírus, isto
é tudo o que podem fazer. Não esqueça que o coração
está no centro dos dois pulmões, se você pensar no seu
cérebro como um reator no topo, na realidade, você fez
a sua Formação Estelar, e de certa forma, ela dá a chance
para a alma pegar seu vôo. Então, depois de brrifar seu
corpo, imediatamente, você borrifa seu rosto, ou molha-o
com a água dos Gans. Por favor, não tente lavar a cabeça
com a água, apenas borrifar ao redor da sua cabeça.
Novamente pelo mesmo princípio você está transferindo
energia para fora do vírus, enquanto ao mesmo tempo
você está transferindo energia para dentro, para satisfazer
a alma. Quando você borrifa o rosto, você tira a energia
de quaisquer células que possam ter pousado sobre ele.
Usar Zn na sua cabeça eleva a alma. O terceiro passo é
usar imediatamente a água de Gans para lavar qualquer
material de contaminação que possa estar presente e, ao
mesmo tempo, alimentar a alma.
A cada 15 minutos a 1 hora, tome um gole de cerca de 50
mls de água de Gans.
Em seguida, coloque a água de Gans no que chamamos
de bolha de Hubble, ou um Shi Sha ou o que quer que
lhe chame. Se você não tiver uma você pode facilmente
fazer uma com garrafa de coca-cola, faça um buraco no
topo, coloque um canudo ou cano que chegue até o
fundo, e depois um segundo canudo no lado acima da
linha da água. Encha a garrafa com a água do Gans e
inale por pelo menos 10 minutos a cada hora. Quando
você inala, você pega a energia dentro dos pulmões, e
tendo a outra energia, que é mais fraca por fora na pele,
você esgota a energia do vírus. Sua febre deve diminuir
em pouco tempo, e se você tiver uma temperatura alta
deve diminuir dentro de uma hora, no máximo três horas.
Quando a febre desaparecer, não te deixes enganar. Se
você tiver tosse, dependendo de como os pulmões foram
danificados, ela se reparará ao longo dos dias. Você
também pode perder a maior parte da irritação muito
rapidamente e a sudorese vai desaparecer.
Você vai continuar com este processo durante dois a
três meses. Em algum momento você vai parar. O mais
estranho é que, quando a alma estiver satisfeita, ela
informará o braço para não lhe dar mais água. Nós vemos
isto com todas as tecnologias de plasma. Quando eu
costumava ajudar as pessoas, perguntavam-me sempre:

“Quando é que eu paro? Eu costumava dizer-lhes, o dia
em que você diz, ‘oh eu esqueci de beber’, é o dia em que
você alcançou os passos de conclusão. Quando não tens
fome, não comes, porque o corpo não precisa disso. É
o mesmo com isso, você vai descobrir que esqueceu de
fazer isso, porque não há necessidade disso.
Fase de recuperação:
Borrife a água de GaNS do Copo da Vida no seu corpo, no
seu peito à frente e atrás de hora em hora.
Borrife o rosto e a cabeça inteira de hora em hora.
Beba a água dos Gans de hora em hora. Por favor, Não
beba os Gans.
Inspire de hora em hora durante 10 minutos diretamente
em um recipiente que contém a água do Gans do Copo
da Vida.
Se você seguir este processo, você tem uma boa chance
de sobreviver à situação.
(Faça isto durante 3 dias, depois continue fazendo apenas
o método de prevenção, ou seja, mantenha-se seguro, 2 a
3 vezes por dia, depois beba água a cada hora.)
Aqueles de vocês que não deram positivo e sentem-se
bem e não infectados, podem seguir este protocolo para
a fase de prevenção.
Fase de prevenção:
Borrife o seu rosto, cabeça e corpo todas as manhãs
quando se levantar, e todas as noites antes de ir se deitar.
Durante o dia você precisa beber pelo menos 300 a 500
mls de água de Gans em etapas.
Inspire pelo menos 1 ou 2 vezes por dia dentro de um
recipiente que contenha a água de GaNS do Copo da
Vida, durante 10 a 15 minutos.
Você tem que fazer isto com todos os membros da sua
família, o gato e o cão, e borrifar as maçanetas das portas,
e em todos os outros lugares da sua casa. Quando você
faz o seu Gans, a primeira água retirada é muito salgada,
mas não jogue fora, você pode borrifar esta água salgada
nas maçanetas e desinfetar sua casa, incluindo lençóis e
fronhas. Quando você usa transporte público não tenha
medo de borrifar seus assentos, e se te chamarem de
lunático, é a sua vida. Se você usa uma máscara, sempre
borrife a máscara, e espere 3 minutos antes de tirá-la,
porque os Gans irão para dentro e mudarão de posição.
Uma das piores coisas que as pessoas continuam te
dizendo é que quando você coloca uma máscara, para
não tocá-la, porque o vírus está no lado de fora dela.
Mas e se você mesmo estiver infectado, sem saber, agora
você está respirando o vírus para dentro da máscara, e a
máscara então pode infectar outros. Faça um recipiente

Urgente - Procedimento para usar os Gans e como os vírus se mutam em detalhes
e encha-o com água CuO ou CL Gans, e depois coloque
as máscaras dentro dele, porque assim você vai esgotar a
energia do vírus.
Nunca coloque Máscaras em Sacos de Plástico:
Nunca ponha as máscaras num saco de plástico, pois
isso vem da falta de compreensão da totalidade. Como
expliquei anteriormente, a ligação plasmática entre o
AA e a ligação C-H do plástico, torna-se um terreno de
reprodução para a retenção do vírus. Nunca, nunca, nunca
use um saco de plástico para colocar a máscara, um saco
de papel está bem porque mesmo que o vírus ainda esteja
vivo você pode controlá-lo, e pode mergulhá-lo na água
de Gans para desinfectá-lo. Por outro lado, lembre-se de
lavar e desinfectar as suas mãos com a água do Gans.
Ainda não tivemos fatalidades entre os Buscadores de
Conhecimento:
Quando entrar no avião ou ônibus, borrife o avião ou
ônibus, porque não só desinfecta para si, mas também
para os outros. Fique muito, muito calmo, porque
usando a tecnologia você provavelmente se protegeu
bem o suficiente. O que temos visto até hoje é que
os Buscadores de Conhecimento da FK não tiveram
nenhuma fatalidade. Nós ficamos infectados, mas porque
usamos continuamente os materiais dos Gans, nós nos
protegemos.
Você tem que ter muito cuidado quando se trata do
seu ambiente, e como o pacote de energia ambiental é
transferido. O que quer que você toque, sua impressão
digital é o portador, ele carrega um aminoácido e com
ele a infecção. O que quer que você respire é o portador,
onde quer que você se sente, durma, toque ou beije é
o portador. Qualquer coisa que tenha a combinação de
aminoácidos, que é este C-O-H-N, é o portador.
Observando Plantas e Mutações na Pele:
Não estamos gerando alarme, mas estamos a ver se a
combinação de Fe alguma vez mudaria para Mg, se isto
acontecer começaremos a ver infecções entre as plantas.
O AA é o mesmo e a única diferença é entre o Fe e o Mg.
Tivemos dois relatos até agora, de reação na pele quando

borrifada com a água do Gans. No momento, ainda não
mostra nenhuma erupção cutânea, mas há irritação na
pele. Vamos continuar a ver isto de perto. Na nossa escola
de pensamentos, o cérebro, a pele e os pulmões são todos
iguais. Há uma possibilidade, mas até agora só vimos
dois casos em todo o mundo, que o vírus através de suas
mutações pode se mover dos pulmões para a pele. Se isso
acontecer, você verá literalmente, a carne desaparecendo
e sendo infectada. Ainda não vimos esta fase. A mutação
para a força da pele do homem no nível de emoção ainda
não foi vista. Mas recebemos dois relatórios e eu informei
a equipa iraniana para observar isto. É crucial para os
Buscadores de Conhecimento ter uma compreensão total
da situação e para fazer isso, você tem que entender as
emoções da mesma.
Há uma discussão iniciada sobre se podemos ou não
usar sistemas dinâmicos para este vírus. Possivelmente
sim, possivelmente não, ou possivelmente os sistemas
dinâmicos tornam-se outra armadilha. Nós podemos
estender o vírus para dentro, mas podemos, do sistema
dinâmico para o corpo, também espalhá-lo para fora.
Podemos usar o que chamamos, os novos sistemas
(Unidades de Aprimoramento do Corpo), que estão
sendo feitas globalmente? Sim, pode ser feito. O primeiro
sistema está a ser construído e pronto no Arizona pelo
John. Para a estrutura, vamos esperar pelo Irã e pela China.
Há uma questão, e essa é que não vamos completar a
tecnologia na China, pois os chineses estão muito rápidos
em enganar a tecnologia e até a ameaçar. Vamos privar
a nação da China de roubar novamente. De certa forma,
não os deixaremos cometer um crime em nosso nome.

