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• Problema este că toată cunoaşterea este stabilită prin brevete (patente).
• Principiul din spatele tuturor învăţăturilor noastre este libertatea împărtăşirii 

cunoştinţelor.
• Veţi fi uimiţi cum, de săptămâna viitoare, foarte multe cercetări vor fi inutile. Multe 

tehnologii pentru arme de luptă vor fi inutile.
• Noi forţam pacea prin cunoştinţe, o facem deschis, nu negociem, noi dictăm pacea, 

prin cunoştinţe.
• Va urma o schimbare de mentalitate pentru liderii lumii, vor lupta pentru 

menţinerea status quo-ului, dar vor vedea că oamenii lor, o vor face. Se va demonta 
conducerea din interiorul ei.

• Noi avem o singură condiţie: Tehnologia în schimbul Păcii. Şi împărtăşim tehnologia 
egal întregii umanităţi.

• Ceea ce numesc activităţi ilegale, cum ar fi Illuminati, mafia, se vor împotrivi, 
deoarece noua monedă o va face pe a lor inutilă şi sistemul lor financiar fără sens. 
De asemeni masonii vor opune rezistenţă.



Principii de bază din tehnologia navelor spaţiale.
• Acesta este patentul meu, nu am vrut să patentez, am vrut să împărtăşesc liber, dar 

mi sa spus că va fi luat (şi patentat de altcineva).
• În acest patent există şi o aplicaţie pentru nano materiale.
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• În reactorul de bază Iranian, pe carea acum ruşii îl 

folosesc în diferite moduri, noi amplasăm material
radioactiv de-a lungul pereţilor.

• Tot ce am făcut a fost să creăm condiţia unui dom.
• Am creat condiţia de vacuum şi am introdus gaz din 

două direcţii.
• Avem un motor încapsulat în interior. 
• Gazul din jurul motorului, cu conţinut mare de 

hidrogen, la nevoie devine rezervorul de combustibil.

• Rotim partea din mijloc antiorar, 
dar restul rămâne pe loc.

• Deci câmpurile din mijloc vor avea o mişcare de 
rotaţie faţă de câmpurile din domul exterior.
S-au creat astfel două câmpuri.



Principii de bază din tehnologia navelor spaţiale.

• Platforma este câmpul gravitaţional şi magnetic al Pământului.
• Prin viteza de rotaţie şi schimbarea (concentraţiei) gazelor în oricare cameră, 

putem dicta ridicarea sau coborârea.

• Pe vremea reactorului Iranian, s-a văzut că motorul din interior avea nevoie de 
răcire.

• La reactorul din Belgia s-a adăugat un sistem de răcire. Nu au mai fost probleme cu 
răcirea, dar au fost probleme cu potrivirea câmpurilor.
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• S-a testat plecând de la 7Kg şi s-a ajuns gradat la 6.1 Kg, adăugând 1 mg de gaz. Ce 

nu s-a înţeles, este faptul că avem două domuri şi am creat o curgere de câmpuri 
magnetice. 

• Câmpurile, interacţionând cu aceste domuri, care sunt în întregime nano acoperite, 
se desfac (se sparg) şi crează propriul scut şi interacţionează între ele.

• Dacă prin adăugarea a unui mg de gaz am redus greutatea cu aproape 15%, 
perfecţionând condiţiile obţinem ridicarea completă.

• Dar acestea sunt câmpuri dinamice.
• Ce faceţi în stare de materie, aveţi un câmp rotitor la care adaugaţi bobine de 

cupru şi colectaţi energia.

• Deci acest sistem este automat 
un generator.

• Centrul este ca sufletul omului
iar câmpurile din jur ca emoţiile,
totul este la fel.

• La un nivel eradicaţi cancerul,                                                                                                                            
la alt nivel Alzheimer-ul.
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• Trebui să înţelegem că acesta este precum corpul omului, unde aveţi chakrele, nu 

este nimic diferit, eu l-am replicat doar voi nu vreţi să vedeţi.

• Cunosc secretul creaţiei din Univers şi oamenii sunt foarte norocoşi că s-a întamplat 
să trăiască acum.

• Dacă schimbaţi gazele cu GANS-uri aveţi acelaşi lucru. Pentru că adăugând 
materiale radioactive aţi creat condiţia de GANS, este la fel.

• Cu GANS- uri avem un spectru mai mare, dar mult mai larg (mai deschis), trebuie 
restrâns pentru a-l pune în mişcare (pentru a-l iniţia).

• Este precum un sac de plastic în care înghesui multe în el şi la un moment dat se 
rupe (erupe).



Principii de bază din tehnologia navelor spaţiale.
• Voi cei care vă plângeţi că  aţi pierdut bile, aţi atins acest punct, dar nu aţi înţeles. 
• Armen a fost pe margine zborului de multe ori, dar nu a înţeles.  
• Sâmbătă veţi vedea video-ul cu  testul reactorului nuclear Iranian în Brouge.
• În spaţiu adânc acest fel de reactoare sunt uzuale pentru că sunt folosite pentru 

obţinerea materiei.

• Acum schimbaţi aceste gaze
conform maselor cu
hidrogen deuteriu şi tritiu, 
veţi obţine la fel.

• Obţineţi interacţiunea câmpurilor, care datorită puterii conform masei atomice, 
crează diferite condiţii, unele mai lente altele mai repezi şi interacţiunea dintre trei 
câmpuri gravitaţionale şi magnetice în acelaş timp, în aceeaşi plasmă, în acelaşi 
GANS, crează energie.
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• Puneţi în reactorul  în care acum aveţi GANS-uri, o sferă goală.
• Vă reamintiţi că atunci când am rotit GANS-urile a apărut o spaţiu gol în centru, 

adică câmpuri independente de materie (fizică), ceea ce vă trebuie.
• Şi datorită compoziţiei variate de GANS-uri, avem diferite straturi de câmpuri în 

acel centru. O curgere independentă de câmpuri.

• Acei dintre voi care aţi pierdut sferă, dacă puneţi o curgere (flux) de câmpuri în 
golul existent, acum nu GANS-urile fac treaba ci câmpurile create în această 
cavitate. 

• Deveniţi independenţi de materie şi nimeni nu a văzut asta.
• Şi câmpurile sunt în straturi şi voi dictaţi cum să zburaţi.
• Nimic nu se schimbă, aici folosim gaze iar voi puteţi folosi GANS de H,D şi T, este 

la fel.
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• Am putut să o fac prim metode nucleare, dar acești tipi nu au știut că eu vin de la 
originile Creației în sensul de Univers. Eu știu oriunde ce să fac, așa că am mers la 
GANS.

• Și dacă mă opriți cu GANS-ul, vă voi arăta altceva care vă va şoca. Mult mai simplu 
decât GANS -ul, dar mult mai puternic.

• Deci dacă aveţi o sferă cu GANS-uri şi puneţi o sferă goală în interior, atunci tot 
conţinutul stă în exterior şi centru rămâne gol (dpdv al materiei fizice), iar 
câmpurile din acest centru gol se stratifică conform cu ce este în exterior.

• Acum schimbaţi acest centru gol cu sufletul omului şi înţelegeţi cum sufletul 
omului poate zbura.

• Şi voi aveţi această structură, se numeşte creierul omului.
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• Nu aveţi nevoie de nava spaţială, omul are nevoie de un dispozitiv (un gaget) 
pentru a o vedea.

• De aceea v-am învăţat toate cele trei niveluri, materie, GANS şi Sufletul omului, 
sunt exact la fel.

• Acest gol îl avem şi în centrul Pământului şi în centru Soarelui.
• Centrifugarea este la fel pentru materie, pentru GANS-uri şi pentru plasmă şi apoi 

plasma îşi dictează propriile câmpuri.
• De asemenea când faceţi reactoarele pentru tenologia spaţială (formaţiunea 

stelară), puneţi hidrogen sus, deuteriu, tritiu în reactoarele de la bază şi puneţi din 
fiecare câte o picătură în fiecare din celelalte reactoare, pentru ca fiecare să aibă 
o legătură cu fiecare.
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• Şi apoi aveţi cele trei straturi de câmpuri,
care vă dau fizicalitatea.

• Tehnologia spaţială este atât de completă, 
de mă întreb, de ce nu o vedeţi.

• Când aveţi acea curgere de câmpuri, cum 
doriţi să o tăiaţi, în funcţie de unghi va da 
1Kw sau 1 Mw .

• Puteți pune un satelit deasupra, este în acest patent  citiţi mai departe.
• Un oraș are nevoie de un satelit, restul îl vom tăia.
• Faceți o tăietură  în frigider și în congelator. Creați un câmp care atunci când vă 

plimbați, Sufletul vostru primește energia de care aveți nevoie, nu trebuie să 
mâncați.

• Nu trebuie să vă pierdeți timpul, să munciți pentru a trăi, pentru a supraviețui.
• Apoi toate celelalte vor merge astfel.
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• De săptămâna viitoare încolo, dacă înțelegeți chiar și ce este aici pe această pagină, 
s-a terminat cu granițele, noi am devenit o singură națiune, nu avem altă opțiune.

• Dacă vă uitaţi în acest reactor, care a fost creat în Iran, este încărcat cu H  şi cu gaze 
din ce în ce mai grele(He,Ne,Ar). 

• Ar este material radioactiv şi prin compresie crează scintilaţie şi având He se crează 
H.

• Datorită He,Ne,Ar, prin comprimarea                                                                               
lor, ionizează H  în plasmă.

• Şi H are diferite intensităţi H,D şi T.
• Toate aceste gaze, pe care le folosim,

sunt pentru scintilaţie, pentru ionizarea
hidrogenului în plasmă.

• Asta se întâmpla în straturile superioare                                                                               
ale atmosferei.

• Puteţi face acelaşi lucru cu GANS-uri.
• La fel sunt concepute şi fabricile noastre,                                                                              

sunt surse "ascunse" pentru 
combustibilul spaţial şi nu vom dezvălui 
până la timpul potrivit.
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• Rick: -Când spuneți gol, vă referiți la o condiție de vacuum complet, mai mult sau 
mai puțin perfect?

• Mr Keshe: -Chiar dacă aveți aer în ea, are propriul ei vacuum.
• Rick : -Încerc să creez o plasmă a Hidrogenului în acea sferă,  sau vor fi doar 

câmpuri în acea sferă goală centrală? 
• Mr Keshe : -Corect. Sunt doar câmpuri.
• Vezi tu aceasta este parte din lecție pe care ai uitat-o și trebuie să înțelegi că acolo 

tu pui un filtru, încât mergi mai adânc în intensitate.
• Acum când pui un gol în interior, filtrezi până la un punct.
• Ai filtrat restul, în sferă este partea mai puternică cea pe care ai filtrat-o.
• Înțelegi?                                                                                                                           

• Când ai o sferă, chiar dacă pentru tine arată goală, pentru mine și pentru Univers, 
este foarte compactă , foarte, foarte puternică, în straturi, după intensitate.

• Înțelegi? Materia este împinsă înspre exterior. Condiția materială a GANS-ului este 
împinsă spre exterior.     
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• Vei descoperi că, în multe cazuri în perioada următoare, că aceste sfere dispar.
• Nu ai pierdut sfera. Compoziția peretelui, datorită presiunii Gans-urilor și a 

câmpului acestora, l-a dizolvat la nivelul energiei, nu la nivelul materiei. L-a 
convertit într-o condiție de câmp de intensitate plasmatică.

• Rick: - Deci reactorul gazos, ca cel pe care-l vedem în figură, cu Hidrogen în centru. 
Dacă ar fi fost Oxigen în acest mediu, s-ar fi combinat cu Hidrogenul pentru a forma 
apă.

• Mr Keshe : - Nu, nu poate fi.
• Centrifugarea are același efect ca și vacuumul.
• Masa mai grea merge, unde?
• Când utilizăm combinarea ambelor, este o condiție a creării interacțiunii 

câmpurilor.
• Când creezi vacuum de unul singur, este doar stratificare.
• Când combinați vacuumul cu centrifugarea, voi forțați condiția de interacțiune a 

câmpurilor, care vă dau gravitație și magnetism.
• Asta este ceva ce savanții nu înțeleg.
• Este foarte important. Puteți păstra aceste reactoare, le puteți păstra complet 

solide.
• Trebuie să rotiți doar centrul.
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• Dacă rotiți exteriorul, obțineți o forță de 1000 de ori mai mare.
• Dacă puteți roti centrul, obțineți 1000 la puterea 1000. 
• Și nimeni nu înțelege asta.
• Aceasta de aici atinge centrul (albastru), aceasta de aici (verde) se joacă cu limitele 

exterioare.

• Este total diferit, este raportul ordinului de mărime.
• Dacă vă întoarceţi la una din lecții, am încercat să explic asta cu chili (ardei iute).
• Dacă puneți un mixer în chili, apare mirosul care este mai puternic, deoarece 

mergeți în centrul lui.
• Încercați să puneți chili și să rotiți doar vasul exterior.
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• Deci când puneți un mixer chiar în centru, când creați o condiție a forței câmpurilor, 
prin utilizarea dinamicii curgerii câmpurilor, în exterior este 1000 , în centru este 
1000 la puterea 1000. 

• Ați creat o presiune magnetică a curgerii a câmpurilor.
• Acestea sunt principiile  pe care trebuie să le înțelegem.
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• Chiar și dacă luați o sferă goală și puneți un mixer în ea și 
puneți Gans-uri în exterior, puterea din centru este 
inimaginabilă.

• Dacă vă dau un plic, cu un cec de 1000 de EURO în el,
sau vă dau un plic cu 1000 de EURO în el, este același plic.

• Da? Unul conține o hârtie, altul conține bancnote.
• Acum dacă ați înțeles ceea ce doar am explicat, 

trebuie să faceți un cutie, puneți un om în ea, puneți 
pisica în ea, puneți giuvaeruri în ea, 
ceea ce puneți este irelevant.

• Tot ceea ce aveți nevoie, este să transportați cutia,
care este acel plic.

• Noua metodă de transport care va deveni un fapt,
foarte curând cu această dezvoltare, este ceea ce am 
spus anterior și nimeni nu a înțeles.

• Întoarceți-vă la lecții.
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• Dacă cumpărați o sticlă de Gans, din centrul Chinei, de la o femeie dintr-un sat, 
deoarece ea a făcut unul corect și vă place să o ajutați, o putem trimite în satul 
vostru, în camera voastră direct.

• Costul total, mai puțin de 1 cent. Deoarece putem transfera plicul, indiferent de 
ceea ce conține.

• Aceasta înseamnă transport și comunicare instantanee.
• Tot ceea ce trebui să faceți, este să înțelegeți că plicul vostru nu mai este pătrat 

deloc.
• Plicul vostru, îl reprezintă 

acel centru gol.
• Atât de simplu!
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• Acum omul este pregătit de zbor.
• Trebuia mai întâi stabilit totul pe poziţie.
• Esenţial pentru omenire a fost stabilirea  Consiliului Mondial, apoi a Consiliului 

Universal.
• Al treilea lucru ca importanţă, pentru ca omenirea este aşa de ataşată de ceea ce 

numim bani, a trebuit să creăm o monedă, pentru fericirea lor.
• ………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Chiar dacă avem apă în reactor ea devine nerelevantă, pentru că ea va fi în 
exteriorul sferei goale.

• Şi dacă puneţi o picătură din sângele vostru, cum mereu am explicat şi puneţi câte 
o picătură din fiecare reactor în fiecare reactor, atunci emoţia Sufletului vostru şi 
perfecţiunea Sufletului vostru vor dicta deplasarea navei spaţiale pe care o doriţi, 
să trimiteţi o ceaşcă de ceai mamei, în celălalt capăt al lumii, pentru că este gustul 
exact care îi place.
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• Voi folosiţi o terminologie amuzantă.
• Voi faceţi comprese (plasturi) în raport de 2 la 1 şi puneţi piciorul sau altă parte a 

corpului între ele.
• Doi este mai puternic, este dăruitorul, unul este cel care primeşte.
• Deci 2 este 7.0 (alcalinitate) iar 1 este 6.9.
• Dacă creşteţi la 3 la 1. Atunci 3 devine 8 iar 1 devine 6.5.

• Dar dacă creşteţi raportul la 14 la 1 , atunci 14, devine 14, iar 1 devine 2. 
• Dacă creşteţi la 24, atunci 1 devine aproape 0, deoarece ordinul de mărime decide 

alcalinitatea şi aciditatea.
• Dacă redefinim, 24 devine  gravitaţional  iar celălalt magnetic.
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• Cu cât dai mai mult,  cu atât mai repede ai mai puţin, 
pentru că nu ai timp de procesare, deci 1 se mută 
spre alcalinitate şi 24 spre aciditate.

• Acum înţelegeţi cum încarcaţi reactoarele în raport
de masă. Şi apoi prin schimbarea intensităţii 
câmpurilor, vă puteţi ridica sau coborâ.

• Folosiţi aceeaşi masă, nu trebuie să schimbaţi 
combustibilul.

• Şi apoi în punctul schimbării de la acidic la alcalinitate apare fricţiunea dintre cele 
două câmpuri şi apare ca o lumină.

• De aceea  vedeţi la nave spaţiale, acel flaş luminos de milisecunde şi apoi pleacă, 
pentru că au schimbat un reactor din alcalinitate în  aciditate. 

• Dă şi ia  şi schimbă sensul curgerii şi viteza curgerii. Şi prin schimbarea raportul de 
masă al H-ului său T-ului crează ridicare,  coborâre sau putere. Se deplasează cu 
viteze de mii de ori mai mări ca viteza luminii.

• Foarte simplu.
• Reţineţi, sâmbăta nu vă vom arăta sisteme zburătoare, vă vom arăta sisteme pe 

care voi să le puteţi face pentru a zbura.
• Noi suntem profesorii şi ghizii, voi trebuie să faceţi.
• V-am arătat totul ca să puteţi face.
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• Dacă vă uitați la toate aceste lucruri, acestea sunt 
toate interacțiuni ale câmpurilor, ce creează 
condițiile pentru interacțiunea câmpurilor, condiție
a stratului secundar.

• Dacă vă uitați la acest design, avem doua miezuri.
• Dacă vă întoarceți la reactorul pentru energie, aveţi câmpuri aici (exterior), în 

condiție plasmatică și aveți câmpuri aici (interior) în condiție plasmatică.
• Deci aceste câmpuri din condiție plasmatică, se vor intersecta și vor lua poziție aici.

De diferite intensități. Deoarece sunt diferite rapoarte de masă.
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• Există ceva important, vă amintiți ceea ce 
v-am mai arătat, 14 la 1?

• Raportul acestui volum (exterior),  față de acest 
volum (interior), dacă este de 14 la 1, aveți la fel.

• Este vorba despre un ordin de mărime.
• Și nu uitați, noi nu vorbim despre suprafață, noi vorbim despre volum, priviți 

tridimensional.
• Și apoi, când creați o plasmă aici în interior, este de un ordin diferit, atunci când o 

presurizați, deoarece acum este de același ordin cu cel al creației.
• Acestea sunt lucruri importante, conţinute de acest brevet, pe care să le înțelegeți.
• Sunt aceleași lucruri, nimic nu s-a schimbat, dacă utilizați GANS, gas sau plasmă,

sau ordinul de magnitudine al câmpurilor universale.
• Nimeni nu știe despre câmpurile universale, dar dacă vă învăț despre câmpurile 

universale, toți veți spune: De ce nu ne-ai spus asta? De atât timp ne-ai irosit 
vremea.
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• Nu ați înțeles nici măcar direcțiile și dimensiunile intensității câmpurilor universale.
• Aceste lucruri nu au ajuns să fie folosite.
• Nu uitați, v-am cerut să citiți acum ceva timp, Cele 7 văi scrise de Bahaulah.
• Nu ați intrat nici măcar în prima vale. Și fiecare vale are propria ei intensitate și 

dimensiune a vieții.
• Și astea toate, sunt doar pentru a vă aduce în prima vale, ca să înțelegeți.
• Sunt multe de învățat pentru a înțelege mai multe.
• Dacă vă uitați aici, acesta (exterior) reprezintă alcalinitatea, iar aceasta (interior)  

reprezintă aciditatea.
• Prin schimbarea cantității de Hidrogen aici sau aici (exterior, interior), eu dictez 

cantitatea de alcalin sau acidic.

• Ce vă dă alcalinul? Ce vă dă acidicul?

• Și tot ceea ce aveți nevoie, este să-l transferați pe unul spre celălalt.
• Nu uitați, așa cum am spus, un singur atom de Hidrogen, poate umple întregul 

mediu, dar atunci când îl umple, el schimbă dimensiunea acidică în alcalin.
• Deoarece el eliberează mai multă energie din interior, pentru a fi capabil să 

acopere totalitatea, deci se manifestă el însuși la o putere mai mare.
• Este vorba despre înțelegerea totalității cunoașterii.
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• Dimitri: -Dacă reactorul dispare, este rezultatul ordinului de mărime?
• Mr Keshe: -Da, dar este încă acolo. Voi nu-l vedeți. Să nu credeți că a dispărut.
• Rick: -Dacă inversăm ordinul de mărime, va reveni?
• Mr Keshe: - Bună dimineața! Acum voi deveniți magicieni. Acum îl vedeți, o 

secundă mai târziu dispare.
• Și-l știu pe tipul care mă critică în fundal, dar este problema ta Armen, nu a mea.
• Ar fi trebuit să înțelegi asta cu mult timp în urmă.
• Armen: - Dacă m-ați ținut ocupat atât de mult timp.
• Mr Keshe: - Alții nu erau pregătiți, tu ești prea rapid. Dacă iubești copii, trebuie să-i 

aștepți până când sunt toți în jurul mesei și apoi putem mânca împreună. Acum ei 
sunt în jurul mesei.

• Jasmin: -Când spuneți că Armen nu a putut obține un model care să funcționeze,
înseamnă că noi toți...

• Mr Keshe: - El a făcut-o. Dar nu l-a putu face să se miște așa cum a vrut. Deoarece 
ceilalți oameni nu erau pregătiți.

• Acum suntem, deoarece am câștigat majoritatea. Dăruind, am primit suficient, 
încât este o plăcere nu un sacrificiu, dar este plăcerea înțelegerii și este acolo.

• Este nevoie doar de o singură lumânare, pentru a le aprinde și pe celelalte, așa-i?



Principii de bază din tehnologia navelor spaţiale.(3)

• Noi suntem gata să mergem, dar încă este nevoie de timp, deoarece trebuie să 
înțelegeți că vor apărea două poziții, după săptămâna următoare. 

• Când vom începe să vă învățăm tehnologia spațială, guvernele ni se vor alătura sau 
ni se vor opune. Sau ce-i ce au stabilit modelul (status quo-ul), ni se vor opune.

• Opoziția nu va ține mult, deoarece forțele cunoașterii, vor forța condiția.
• Majoritatea condițiilor schimbării vin deoarece toți acești oameni și familiile lor, au 

o mare slăbiciune în corpurile lor și sunt bolnavi.
• Așa cum am spus în scrierile mele, anterior, omul va accepta această tehnologie, nu 

datorită frumuseții ei, ci datorită fricii de moarte (anihilare).
• Și noi toți suntem corpuri omenești și noi toți ne îmbolnăvim și într-un mod sau 

altul, avem pe cineva pe care iubim, o soție, o amantă sau un copil și apoi când vine 
vorba de viața lor, noi acceptăm, subscriem la nevoia lor mai mare.

• Și noi nu suntem gata. Noi avem mulți oameni în Fundație, care văd lucrurile ușor 
diferit.

• Noi ne schimbăm. Iar lăcomia omului, devine orbirea lui.
• Și în structura noastră, mulți oameni și-au pierdut lăcomia, deoarece acum lăcomia 

este cum să împărtășească mai mult, nu cum să câștige mai mult, care este total de 
domeniul trecutului.
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• Vom vedea săptămâna viitoare, sâmbătă la ora 10 CET, invităm liderii lumii să fie 
acolo, pentru a vedea ceea ce s-a obținut în ultimii 10-15 ani și apoi începem cel 
mai probabil cu cel mai șocant, pentru a obține atenția completă.

• Aceasta va fi prezentată de Armen. Acesta este omul și toată lumea-i va acorda 
atenție. Avem o imagine specială de la el să o arătăm. Într-un costum negru, 
perfect.

• Dar în atât de multe feluri, noi suntem gata pentru schimbare, dar suntem gata ca 
totalitate și asta a fost cea mai mare problemă.

• Numărul mare de oameni care sunt gata pentru schimbare, este suficient pentru a 
schimba echilibrul.

• Noi suntem pe toată planeta. Chinezi, Americani, Sud Americani…
• Totul este pregătit, o veți vedea.
• Deoarece este nevoie de toți membrii familiei la masă.
• Cât de mult am promis libertatea omului, iar 14 Aprilie a fost promis de mult, mult 

timp.
• Am un mesaj pentru prim ministrul Israelian. 
• Deveniți stindardul Păcii, altfel veți fi forțat spre Pace, prin Iubirea și Grija celor ce o 

doresc, iar lumea va deveni pașnică.
• Mulțumesc frumos.
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MOZHAN - Man Originated Zone Habitation And Nutrition
(Omul Creatorul Zonei de Locuire si Nutritie)
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