Coronavírus

Origens, Animais, Emoções,
Soluções
Resumo de Trechos de Ensinamentos para Médicos Parte 1
Do 312 KSW Coronavirus Dia do Blueprint
*** Este resumo é para todos aqueles que querem aprender sobre a nova tecnologia.
Médicos e pessoas da área médica, por favor, leiam o Blueprint do Coronavírus no link a seguir:
https://en.kfwiki.org/wiki/Virus_Blueprint_Day_January_2020_-_Coronavirus_Wuhan_(2019-nCoV)

R

esumo do 312 KSW a partir das 2:02 horas:
Rick leu todo o documento do Coronavirus
Blueprint da FK, que analisa as origens do
vírus e se espalha em termos da ciência
moderna e da ciência da tecnologia do plasma.
Vírus Criado a partir das Emoções dos Animais
Maltratados:
O Sr. Keshe disse, se lermos todo o documento,
a parte mais importante deste relatório vem

nos últimos 2 parágrafos. Ele explica o que
estava acontecendo em relação ao tratamento
de animais e especialmente animais selvagens
na “Cidade de Frutos do Mar do Sul da China”,
que é um grande mercado de alimentos. Os
oficiais e cientistas estavam falando sobre o que
acontece psicologicamente quando os animais
não são tratados adequadamente e são colocados
sob coação em condições muito estressantes.
Temos visto estes vírus no homem quando ele
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transfere para si próprio aquilo a que se chama doenças
psicossomáticas. Quando compreendemos a totalidade
da doença, então ela pode nos ensinar muitas coisas, e
isso foi colocado de forma muito simples nos dois últimos
parágrafos de todo aquele documento que acabamos de
ler. Para sermos capazes de lidar com vírus, precisamos
fazer uma conclusão e uma soma sobre a totalidade.
Isto significa que nas formas e condições atuais e como
obtemos cancros repetitivos e transferência do que eu
chamo ?? ??? vírus, é muito simples. Cientificamente, se
olharmos para o sistema solar, temos um sol no centro e
o sistema planetário ao redor dele. No mundo da ciência
da compreensão dos campos, cada uma destas unidades
emite campos, e estes campos se conectam entre si. (Ele
desenha um plasma com linhas de campo saindo dele
e conectando-se a outros plasmas). No entanto, eles
se conectam entre si através de uma força de campo
correspondente, e não importa em que direção eles se
conectam. Então o que isto nos diz muito claramente é
que estes são pacotes de energia que são criados pelas
emoções. Assim, em termos do vírus, isto diz-nos que
estes pacotes de energia foram criados pelas emoções
de animais ou humanos. Curiosamente, nós transferimos
estas energias através do nosso sistema pulmonar e
respiratório, que são também as partes emocionais do
corpo do homem. Não vemos estes vírus se ligando ou
atacando os tecidos musculares ou qualquer outra coisa.
No sistema plasmático é muito fácil entender como estes
vírus podem ser tratados e de uma forma muito simples
podemos esgotar as suas energias.
O Campo de Força tem de corresponder entre o Homem
e o Vírus para transferir:
Dizem que este vírus se instala, move-se dentro da
estrutura de uma célula e fica sobre um aminoácido (AA)
dentro da célula e começa a fornecer energias que não são
necessárias, e energias que precisam de ser consumidas
até ao ponto de uma condição específica. Isto está muito
de acordo com o porquê de algumas pessoas apanharem
este vírus e outras não. Isso significa que aqueles que
pegam o vírus, todos têm que ter uma força específica,
um nível de energia denominador comum com ele.
Portanto, mesmo que entremos em contato com o vírus,
se o AA em nosso nariz ou em nossos pulmões não for da
mesma força que o vírus, então nós não o pegamos. Isto
significa que esta condição cria uma força específica de
correspondência que se fixa no nosso AA, e quando a força
da emoção do animal, corresponde à força e à emoção do
homem, o vírus se transfere. Esta será uma posição vital
importante para o homem quando ele viaja para o espaço.
No espaço, quando ficamos doentes em casa, então os
vírus podem se ligar à nossa emoção de “falta de casa”. Na
condição espacial, precisamos entender tudo isso, porque

todos os tipos de pacotes de energia tentarão se apegar
à nossa estrutura. Teremos de fazer muita pesquisa no
futuro a este nível. Mas, por enquanto, como podemos
entender para ajudar nesta situação? Se você tem um
pulmão que está infectado por este material, por esta
energia, ele tem que ter entrado pela passagem nasal ou
pela boca. Pessoas em toda a China agora estão usando
essas máscaras faciais para tentar bloquear a entrada do
vírus. Ao mesmo tempo, nós o vemos se manifestar com
febre, espirros ou pneumonia.
O Aminoácido é a Via de Passagem da Transferência:
A maneira adequada de lidar com este vírus é transferir
a sua energia, introduzindo-lhe outro plasma, um plasma
do estado de Gans, porque ele próprio é um pacote de
energia. Você se lembra como transferimos o sabor e a
emoção de uma laranja ou de uma banana para um copo
de água? Nós o fizemos colocando materiais de Gans ao
redor do copo e a energia foi transferida para a água.
Nós criamos uma condição de campos de energia que
poderia ser transferida. Muitos de vocês quando fizeram
estes copos disseram que não tinha o gosto, ou “Eu não
sinto gosto ou não sinto nada”. A razão era porque faltava
um elemento vital, que era o copo que usavam, estava
demasiado limpo. Não havia AA’s para criar a condição da
transferência. Com isso aprendemos um dos pontos mais
fundamentais para todos os Buscadores de Conhecimento
que querem sair e eliminar esse vírus, ou seja, a existência
ou presença dos AA nos Gans que você usa. Quando você
cria uma condição do AA, então você tem um campo
que encontra passagem, e se conecta com o vírus para a
transferência de sua energia.
Esgotando o Vírus através da Água de Gans:
Quando você usa os Gans você verá que o vírus se esgota
muito rapidamente de sua energia na célula, e então a
febre, pneumonia e infecção pulmonar mudarão. Você
tem que ter certeza de que você tem o AA no Gans para
que ele crie uma ligação com o vírus. O outro ponto é,
porque isto está relacionado com o emocional, há uma
direção muito clara do zinco (Zn) e está ligado ao AA.
Como ele se liga ao músculo ou ao que você chama de
ambiente do tecido muscular do pulmão, e pode existir
no tecido nasal (??? tecido muscular), então há a presença
e aplicação do Cu. Você tem que lembrar que a energia do
vírus tem que ser mais forte do que o efeito energético
total de seus Gans e AA. Desta forma o vírus vai dar ao
mais fraco, e esgotar a sua energia. Mas de certa forma,
parte da energia do vírus, e do vírus no AA, ainda está na
célula, mas nenhum tem força para continuar, e portanto,
veremos uma rápida redução na temperatura, febre, e
limpeza do pulmão.

Máscaras Faciais Molhadas com Água de Gans:
Sugerimos aos nossos colegas chineses, ao usar estas
máscaras para respirar, molhá-las com uma mistura de
AA do Zn, mais Cu, e pulverizá-las frequentemente. Isso
elimina o vírus de se conectar ao seu AA. A máscara
molhada coloca uma barreira entre o portador do vírus
e o seu corpo. Em alguns casos você pode usar a água de
Gans do CuO para reduzi-lo, e como é emocional, você
pode simplesmente molhar seu cabelo e suas mãos e
isso irá esgotar sua força emocional. Volta ao ethos do
trabalho da FK, pois este vem das emoções do animal,
é psicossomático e aparece no pulmão do homem e ao
molhar a cabeça e cabelo você cria uma condição. Você
também pode usar uma pequena quantidade de CO2 para
conexão neural e rápido esgotamento. Você pode até usálo para pulverizar sua casa para desinfetá-la e ao mesmo
tempo disponibilizar essa água em toda a cidade. Não
deve demorar muito tempo para controlar a energia do
vírus, e gradualmente a multiplicação da soma de todos
os Gans, que você cria irá reduzir a totalidade, e você vai
descobrir que o vírus será erradicado.
Tecnologia de Nível Espacial sem Água:
É assim que estamos a aplicar hoje, na dimensão do
homem, mas no futuro vamos fazê-lo ao nível da tecnologia
espacial, porque no espaço não temos água. Na nova
tecnologia espacial, que foi desenvolvida e entrará em
funcionamento nos próximos meses, vamos criar apenas
as condições para o esgotamento do vírus. Não é como o
que vimos ontem, com os chineses usando veículos para
aspergir as ruas, todos os tipos de produtos químicos. O
que os oficiais chineses têm que entender é que, se você
puder criar as condições do AA na sua mistura, mais alguns
Gans, você verá uma redução efetiva do vírus. O Ano Novo
Chinês é amanhã, por isso a FK chinesa pode dar isto como
um presente para a sua nação. Produza o máximo de Gans
que puder e distribua livremente em recipientes para as
pessoas pulverizarem as suas máscaras e lavarem a boca, e
até mesmo dêem àqueles que estão contaminados. Todos
-- simplesmente façam isso. A boa notícia é que vamos
liberar documentação para confirmar que esses materiais
não são venenosos e são seguros. A documentação é
para quando a FK a produzir, nas nossas fábricas e com os
nossos procedimentos. Estamos na posse dos relatórios
de não toxicidade deste material e de outras condições
feitas nos últimos dias na China. Pagamos muito dinheiro
para confirmar e podemos dizer pelo que temos, que se
trata de um material não tóxico. Os materiais que testamos
mostraram ser não tóxicos e podem ser usados. Ao mesmo
tempo, temos certificação para a produção de material
Gans e vamos nos esforçar após o Ano Novo Chinês para
espalhá-lo por toda a China em produção em massa, para
que possamos apoiar a nação chinesa. Este é um presente

da FK para o governo da China, nós já informamos às
autoridades que temos o processo.
O nosso Tratamento de Animais e do Vírus:
Temos de nos educar para ver como este vírus se
desenvolveu e como o podemos ter causado. Qual é o
nosso papel por trás dele como seres humanos. De certa
forma, estamos a colher o fruto da nossa própria conduta.
Talvez os peixes o tenham trazido até nós, ou talvez seja
a combinação de diferentes animais em cativeiro, onde a
condição tem sido tão horrenda que este vírus pode ter
vindo da energia coletiva de 2 ou 3 animais juntos. O que
lhes fez mal para que ele venha até nós? Temos que ter uma
mente muito aberta com esta tecnologia e compreender
a totalidade e não apenas ser cativados pela simplicidade
para justificar o nosso próprio sofrimento. Nós, como
humanidade causamos isto, e estamos pagando por isto.
Talvez tenham sido os americanos que a trouxeram, ou foi
o cão que o gerou, ou vem do excremento de um animal,
ou é transportado pelo ar. Temos de considerar todas estas
coisas. Sabemos que é baseado na emoção, e de tantas
maneiras a solução é muito simples, mas será que isso nos
ensinaria algo novo? Talvez, de vez em quando, saltemos
de um vírus para outro porque ainda não aprendemos
como prejudicamos os outros. O vírus vem da força da
sua emoção do animal, que está ligada ao AA das suas
vidas, e através disso eles ligam-se a nós. Um dia, se o
mundo científico olhar além de quem o tem, e começar
a olhar para o denominador comum da emoção de quem
é infectado, tenho certeza de que eles vão descobrir
que 99% de todos os que estão infectados ou pegam a
doença têm mais ou menos a mesma força emocional que
o animal. Vimos em uma parte do Relatório do Projeto
Coronavirus que dizia, que a cadeia alimentar o recebeu
dos fazendeiros. Mas será que a emoção se espalhou da
mesma maneira? Será que os animais sofreram o mesmo
que o fazendeiro, ou nas mãos do fazendeiro, que eles
a adquiriram? É responsabilidade dos governos garantir
que os cuidados com os animais se tornem um prazer e
um conforto para o animal, para que, por sua vez, eles
não se tornem uma ameaça para o homem através de
suas emoções. Quando viajamos no espaço profundo,
nos deparamos com estes pacotes de energia que afetam
apenas certas raças, porque as condições das emoções, se
ajustam ao seu nível energético. Estes vírus são trazidos
pela condição da alma não estando feliz com a presença
da sua existência. O propósito destes ensinamentos é
esclarecer o homem sobre o mal que ele fez a si mesmo e
àqueles com quem ele vive.
A Energia da Emoção e dos Vírus:
Vemos este tipo de vírus continuamente a sair da Ásia
Oriental onde a criação de animais é muito dura e devido a
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grandes populações, todos estão abarrotados e ninguém
está feliz por lá estar. Esses vírus geralmente ocorrem
no inverno, quando a pressão, a emoção e o movimento
mostram a condição do que chamamos de frio. Eles
geralmente são de um só filamento, o que significa que
eles estão principalmente ligados à emoção, e é por isso
que a tecnologia de Gans da FK interage rapidamente.
Quando você tem duplo filamento, o que significa que
você tem a totalidade tanto da fisicalidade quanto da
emoção. Isto é muito o que vimos com o vírus dos porcos,
ele tinha uma força maior e veio através de temperaturas
mais altas e lugares mais quentes. Quando ocorre a
mutação da força de nível mais alto, se os trazemos para
um ambiente frio, eles se tornam mortais. Vimos isso
com a gripe suína africana no norte da Europa e agora
na China. Nós entendemos a totalidade da interação dos
campos. Esta é uma das razões pelas quais os antibióticos
não funcionam, porque o que chamamos de vírus está
ligado à emoção. O mundo médico e farmacêutico não
tem medicamentos ou materiais para tratar a energia da
emoção. A energia da emoção é um campo dinâmico e a
tecnologia de Gans é a única resposta. A única resposta
para os vírus. Nós entramos no mundo da ciência do
universo e podemos aplicar uma tecnologia simples. Na
realidade nós não precisamos entrar na dimensão física,
nós só precisamos resolver o problema na dimensão
emocional. A humanidade tem muita sorte de ainda
não ter tido um único vírus, que vai diretamente para a
emoção. Se o fizermos em duplo filamento no fundo do
filamento único, teremos o que na Europa chamam de
“Peste Negra”. Porque tem a duplo filamento no fundo da
cadeia única, é extremamente mortal. Talvez isto seja um
aviso aos nossos agricultores e aos nossos governos para
começar a pensar no cuidado dos animais de uma forma
humana, para que eles sejam felizes na sua existência,
então não vamos ver mais vírus. Qualquer vírus, SARS ou
o nome que você colocar nele, através da tecnologia de
Gans da FK é resolúvel, independentemente da sua força.
Apenas a Tecnologia Gans funciona para os Vírus:
Nós temos antibióticos para tudo o resto, mas agora
temos a tecnologia Gans para vírus. É por isso que nossos
médicos e farmacêuticos sempre falham em superar os
vírus, porque eles nunca entenderam que os vírus são
pacotes de energia que se ligam ao AA e criam tal caos.
Mas com a tecnologia é muito fácil usar Gans diferentes
para simplesmente esgotar parte da energia do vírus do
corpo do homem ou do animal, e você descobrirá que,
como está apenas meio ligado, o vírus não terá o efeito,
e veremos praticamente em minutos, a rápida redução da
temperatura e da febre. Não estamos falando de horas ou
dias aqui, essas transferências de energia são de um balde
para outro, é imediato. Precisamos apenas da conexão do

AA, da emoção e da conexão com o corpo do homem, e da
conexão física através do CO2, e vamos trazer maravilhas.
Mas certifique-se de que os centros estão baixos e que
não se usa muito, para que a transferência de energia
chegue a ele. Se você se equivocar, você pode até dar
alguma energia ao AA, que em troca a traria de volta,
e então leva muito mais tempo para superar a infecção
através da transferência da energia.
Como eu disse, é responsabilidade dos Buscadores de
Conhecimento da FK espalhar isto muito rapidamente
por toda a China. Você pode ter algum sucesso com o AA
e o Cu porque nesse processo você pode ter transferido
algumas energias através, porque no seu AA quando você
estava produzindo o CuO você pode ter acidentalmente
feito algum Zn, e no processo você teria criado algum CO2.
Mas para ser seguro, a receita é esta: AA, Zn, Cu, e CO2.
Nós sabemos que os BC na China têm toneladas deste
material entre si. Vá e molhe as máscaras com a água dos
Gans e deixe as pessoas respirarem através das máscaras,
lave ou molhe o rosto com a água e você verá que elas
vão se recuperar. Vá aos hospitais e deixe que os médicos
a usem. Nós fornecemos o certificado de não toxicidade
pela FK Áustria. Temos o certificado de não toxicidade do
material e isto dá-nos a segurança para o fazer.
No Brasil:
Há relatos da família FK de que o vírus chegou ao Brasil.
Você tem uma equipe competente no Brasil e você pode
fazer o mesmo que nós estamos fazendo na China. Você
pode tomar até mesmo uma gota de água do Gans, você
não precisa de uma quantidade enorme, apenas algumas
gotas por dia na sua língua para se manter imune. Você
também pode molhar sua máscara facial e beber um
pouco da água para se manter imune.
Transferência de Campo:
Tudo o que é, é apenas a transferência da energia. Volte
e entenda os ensinamentos, na estrutura do corpo você
tem um cano descendo até onde seu estômago está, e
nesse processo ele passa entre os pulmões onde está a
infecção. Então, quando você bebe a água, enquanto ela
passa pelos pulmões, ela transfere a energia para ela. É
tão simples quanto isso. É psicossomático, e como isto
está ligado ao cérebro, faz-se o mesmo quando se molha
o cabelo, ou quando se respira na água dos Gans. Esgota
o máximo de células possível e isso permite que você se
recupere muito rápido.
Ninguém na China deve morrer:
Ninguém na China deve morrer desta doença, se os
apoiantes chineses da FK forem capazes de espalhar este
material pela China o mais rápido possível. Todos vocês
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fizeram o Gans e aqueles de vocês que não o fizeram, para
o bem da sua nação, fazê-lo e dá-lo livremente por toda a
nação. Nós demos a vocês um presente de conhecimento
e estamos aqui para guiá-los. É responsabilidade de vocês
como Buscadores do Conhecimento, levá-lo para as ruas
e para os hospitais e deixar que os médicos o testem.
Mostrem-lhes que é apenas água e deixem-nos usá-la,
e vejam como as pessoas se recuperam rapidamente.
Podemos controlar isto antes do Ano Novo Chinês. Tudo
depende de você. Sabemos que há uma equipa da FK na
área infectada e eles já testaram a água ontem. Nós iremos
fornecer-lhe a certificação das águas para mantê-lo seguro
dentro da estrutura legal da nação. Nós informamos a
universidade na China que está colaborando conosco
e eles estão tentando encontrar os canais através do
governo. O problema com a estrutura chinesa é que há
muitas burocracias estabelecidas dentro dela.
Os cientistas estão bloqueando a tecnologia:
Todos na China compraram uma máscara mas é uma
transferência de energia e as máscaras não têm muito
uso a menos que se possa criar uma barreira. Você
pode fazer isso com a água do Gans, que absorverá a
energia do vírus. Isto é o que precisa ser feito e eu tenho
consultado abertamente o governo chinês, mas um dos
maiores problemas que temos são os cientistas que
estão sentados no topo da estrutura de saúde chinesa.
Eles estão bloqueando tudo, porque eles são o que você
chama de especialistas, e eles se vêem como não tendo
encontrado a cura, então é melhor para eles, não apagála porque, isso não lhes dá qualquer credibilidade. Então

cabe a você levar os Gans para os hospitais e para as ruas
e dá-la ao povo. A aplicação da tecnologia de plasma é
a única solução para o vírus. A humanidade nunca teve
nenhuma solução. Nós já mostramos e entregamos com
o Ébola e a gripe suína africana e já mostramos em outros
casos também. Como Uma Nação, Um Planeta, a nação
chinesa é parte de nós. Nós amamos os chineses, vivemos
entre eles, e sentimos a pressão. Como escrevi esta manhã
a um dos líderes da estrutura chinesa, “estamos sólidos
como amigos da sua nação, e de todo o governo chinês
nestes tempos de problemas”. Entreguem o máximo de
Gans que tiverem às autoridades chinesas e asseguremse de que é grátis. A FK irá cobrir os custos. Temos de
responder ao apelo da raça humana.
Essas gripes são tão eficazes que pegamos uma há
quase 2 meses em nossa visita ao Brasil. Todos no nosso
grupo sofreram com ela e alguns ainda estão sofrendo.
Apanhamos um estranho e muito poderoso filamento dela
com a temperatura, e ainda hoje eu ainda sofro com ela.
Fim
(** Houve mais alguma discussão e Perguntas e Respostas,
por favor veja a transcrição e gravação do 312 KSW).
Este resumo é a primeira parte de uma série de ensinamentos
sobre o Coronavírus do Sr. Keshe. Continua através de
todos os ensinamentos do KSW, e dos ensinamentos de
Uma Nação Um Planeta (102, 103, 106), Ensinamentos
Portugueses 2020 01 31, e 2020 02 07. E mais.

