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Viruşii, pachete de energie
00:17:25 - 00:39:40

• Dl Keshe:
• Ca parte a lecțiilor noastre, pe măsură ce ne pregătim să înțelegem și să lucrăm în parametrii
• de funcționare ai Universului, ajungem să înțelegem una din lucrările principale ale energiei
universale.
• Este vorba despre modul cum aceste energii interacționează cu noi, cu corpul nostru, cu
structura corpului nostru.
• Vom face infecții ale gâtului sau ale organelor corpului, sau cancer ale anumitor organe, în
spațiu?
• Le vom face când vom călători în spațiu prin intensitatea sufletului?
• Se va intersecta Sufletul nostru cu câmpuri care sunt la nivelul de intensitate al acestuia și vor
fi atrase de acesta, vor interacționa cu el, și cumva îi vor afecta funcționarea?
• Acestea sunt toate posibile, nu este ceva imaginar.
• Așa după cum ați văzut, atunci când o radiație de o anumită intensitate, interacționează cu
corpul omului, el își schimbă comportamentul.
• Nu uitați că corpul, fizicalitatea este creată din emoțiile Sufletului, într-un fel sau altul.
• Deci ajungem să înțelegem că chiar și Sufletul nostru este și poate fi vulnerabil la câmpurile
care se atașează de el, odată ce se află la intensitatea respectivă.
• Pe măsură ce intrăm în dimensiunea Universului, ajungem să înțelegem că una din cele mai
mari amenințări la viața omului, fie că este în dimensiunea fizicalității sau în cea a Sufletului,
o reprezintă interacțiunea cu câmpurile Universului.
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• Noi niciodată nu ne-am gândit la asta, deoarece pentru noi aceste câmpuri sunt prea
îndepărtate, ele nu există.
• Noi ne-am aflat într-un cocon, a ceea ce numim condiția atmosferică a acestei planete.
• Ea ne ajută, absoarbe ce mai mare parte a radiației și transferă o parte din ea înapoi în spațiu.
• Dar odată ce vă aflați în spațiu, vă veți întâlni cu aceste câmpuri, care sunt mult mai
puternice, pe măsură ce înaintăm spre linia centrală a Universului.
• Diferite câmpuri de diferite valori măsurate, despre care am vorbit săptămâna trecută, de
129 de Tesla, de ex..
• Acestea sunt toate pentru a învăța tot mai multe despre noi, să vedem cum ne afectează
aceste câmpuri, cum le putem înțelege, cum le putem depăși.
• Așa cum am mai spus, omul în spațiu, nu va muri din cauza bacteriilor sau a infecției, ci omul
va muri din cauza virușilor, a pachetelor de energie, ce au intensitatea ADN-ului corpului
uman și care interacționează cu omul.
• Pachete de energie ce au intensitatea Sufletului omului, iar în acel proces vor interacționa cu
ADN-ul Sufletului omului.
• Deci într-un fel ele devin parazit pe parazit, ele devin un parazit al întregii structuri.
• Ele nu au caracteristici fizice, ele nu au o entitate fizică, dar au intensitatea câmpurilor
MaGravs în parte din compoziția lor, care se potrivește cu unul din elementele
aminoacidului omului, sau cu elementele care sunt conectate cu acesta, fie Fierul din sânge,
fie Cuprul din mușchi, fie aminoacidul însuși, fie că ele au intensitatea câmpului specifică
Carbonului, astfel că se pot cupla, și odată ce sunt cuplate, deoarece nu au o dimensiune
fizică, ele transportă o cantitate uriașă de energie, deoarece ele sunt făcute în acest fel și nu
au pierderile fizicalității noastre şi devin ceea ce noi numim viruși.
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Virușii în tehnologia plasmatică sunt pachete de energie, pe care omenirea trebuie să le
înțeleagă, să le conștientizeze.
Noi nu am reușit să gestionăm nici cei mai simpli viruși ai acestei planete, acele pachete de
energie care nu au dimensiunile fizice a ceea ce noi numim aminoacid, ci transportă
energiile acestuia.
Mulți dintre voi înțelegeți asta, deoarece ați pus portocala, și ați transferat energia acesteia,
gustul acesteia, apei din pahar.
Nu mai era nevoie de fizicalitatea portocalei, dar când interacționați cu apa, o puteați gusta.
Deci înseamnă că este un transfer de energie, înseamnă că este o confirmare a structurii
plasmatice, o confirmare poate a Hidrogenului aminoacidului din portocală, care este egal
cu Hidrogenul din apa din pahar, proporțional cu amestecul de Gans-uri pe care le-ați
introdus.
Acestea sunt importante, iar omul trebuie să înceapă să le cerceteze.
Atunci când suntem atinși de virușii acestei planete, creăm haos și intrăm în panică, pentru
că nu știm ce să facem.
Deci viruși cum este HIV-ul, când lovește omenirea, noi intrăm în panică.
Vedem diferite gripe provenind de la păsări, de la porci, de la combinații de animale, și nu
avem soluții pentru asta.
Dacă avem o boală infecțioasă cu bacterii sau orice altceva, noi imediat avem pilule, avem
injecții, facem ceva.
Dar cu virușii stăm și așteptăm, iar dacă mergeți la un doctor, vă va spune că nu poate face
nimic, decât să vedem ce se întâmplă.
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Acum înțelegem că virușii sunt pachete de energie, care într-un fel parazitează structura
fizicalității, a stării materiale a corpului, sau ceea ce noi numim starea de Gans a corpului
omului.
Omul în spațiu, va pierde și va avea mai multe probleme cu aceste tipuri de pachete de
energie, decât cu orice altceva, deoarece, când călătorim la viteze mari în întreg Universul,
vom fi atinși de tot mai multe.
Propria noastră navă spațială, în interacțiune cu diferite intensități ale câmpurilor
Universului, așa cum Pământul în interacțiune cu Soarele şi creează diferite lumini, va crea
diferite pachete de energie, dintre care unele ar putea fi la intensitatea aminoacidului, sau la
intensitatea aminoacidului, în sensul plasmatic, al Sufletului omului.
Deci, ce facem? Cum putem gestiona virușii? Sau de ce îi numim pachete de energie?
Cum îi evaluăm? Cum le măsurăm intensitatea?
Viruși sunt pachete de energie dinamică şi după cum vă amintiți,
este o cale foarte ușoară de a gestiona aceste pachete de energie,
am mai făcut asta înainte.
Plasma pe care în mod obișnuit, noi o structurăm, pe care o numim
CO2 sau altcumva, este la fel cu plasma unui virus.
Ea are o intensitate specifică, iar noi trebuie să aflăm care este
această intensitate a virusului.
Nu există nici o diferență.
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Deci într-un fel, dacă putem dezvolta o tehnologie care să-i măsoare
intensitatea, tot ceea ce trebuie să facem, este să dezvoltăm un sistem
care funcționează opus ca și câmpuri MaGravs, pentru a-l goli, pentru
a-i reduce intensitatea, sau a unuia din factorii de intensitate din el.
Care să spunem, de exemplu, că se potrivește cu intensitatea
Hidrogenului din aminoacid.
Înțelegeți că putem anula orice virus?
Frumusețea tehnologie plasmatice este că am dezvoltat-o direct pentru viruși.
Unul din motivele pentru care am adus întreaga tehnologie a plasmei prin Gans, este că a
fost ca și o unealtă pentru tehnologia spațială, pentru călătoria în adâncul spațiului.
Ea îi permite omului să învețe în timp, toate intensitățile diferite ale acesteia, ca să le aplice
la ce?
Dacă lumea medicinei ar începe să lucreze la acest model, să-l înțeleagă, nu ar mai trebui să
fie nici o problemă să gestioneze orice tip de infecție cu viruși.
Nu contează care sunt aceștia, noi trebuie să descoperim cum călătoresc, unde-și au cuibul,
care le sunt intensitățile MaGravs, iar când există viruși în corpul omului, care se atașează ei
înșiși de unul din aminoacizi, atunci puteți utiliza oricare dintre Gans-urile prezente.
Unii dintre viruși au o intensitate diferită. Trebuie să căutăm în elementele Universului, nu în
elementele planetei, pentru a le înțelege intensitatea.
Ei au nevoie de o condiție, ca să se manifeste în starea lor materială.
Dezvoltarea lor are o legătură cu aminoacidul acestora.
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Dacă aveți Sufletul aminoacidului (COHN), care a fost creat pe această
planetă și intrați într-o altă dimensiune și vreți să vă manifestați pe voi
înșivă, dar pe acea planetă, structura nu vă permite să vă manifestați
pe voi înșivă, dar are o conexiune cu unul din aminoacizii Sufletului
omului și voi vreți să vă manifestați pe voi înșivă ca pe o ființă pe acea
planetă, acea intensitate poate fi un virus pentru voi, poate fi un virus
pentru Sufletul omului.
Sau odată ce vă manifestați voi înșivă, în acea dimensiune, în acea fizicalitate, voi permiteți
accesul prin Sufletul vostru la corpul vostru, pentru a-i furniza virusul, ceea ce înseamnă că-și
schimbă caracteristicile, că-și schimbă energia.
Dacă schimbăm numele virusului, cu pachete de energie ale câmpurilor MaGravs, cu
structura dar fără fizicalitate, pentru o mai ușoră înțelegere, atunci când vedem un astfel de
corp îl numim străin, deci într-un mod similar, virusul nu a reușit să se manifeste el însuși în
fizicalitate, dar are o caracteristică a Sufletului, care are o anumită energie și dimensiune.
Și atunci îl putem gestiona, îl putem înțelege.
Atunci putem crea un alt sistem, care se potrivește cu el și care să-l poată goli, sau să-l
încarce, încât să treacă dincolo de nivelul la care s-a atașat.
În lumea actuală a științei omului, cea mai mare dilemă sunt virușii.
Este atât de problematică, încât ei doar o ignoră, nu au nici o soluție pentru asta.
Dacă mergeți cu o infecție cu viruși la un doctor, el vă va spune:
Îmi pare rău, ai un virus, nu am medicamente pentru asta.
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Dacă ar fi fost o infecție sau bacterii, ți-aș fi dat ceva, dar acesta este un virus, trebuie să
aștepți până iese din corp.
Deci dacă pentru un virus trebuie să așteptați să iasă din corp, sau să-și facă ciclul, atunci
asta înseamnă că el are un anumit nivel de energie și trebuie să așteptați ca acel nivel de
energie să fie consumată, de către celulele corpului uman, prin diviziune celulară, prin alipire
de altele.
Asta nu înseamnă că a dispărut, ci înseamnă că acum este o energie împrăștiată, și nu mai
are acel efect, există în stare latentă și dacă o altă energie se apropie, el devine activ din nou.
Am văzut asta la Ebola.
Când Ebola a lovit Africa, acum 2-3 ani, de foarte curând avem savanți din Sierra Leone pe
chat și puteți vorbi cu ei, ei vă pot spune direct, și când le-am dat soluția cum să depășească
Ebola, ei imediat ai configurat sistemul.
Ei au produs ceea ce le-am spus, l-au testat în laborator, și a murit instantaneu.
Ei l-au încercat pe oameni, deoarece a lovit Sierra Leone foarte grav.
Și a funcționat. În câteva minute, oameni cu Ebola s-au însănătoșit.
Deoarece ceea ce am făcut, am introdus în corp o altă sferă pe care noi o numim Gans, și lam stors pe acesta de energie.
Ce au făcut savanții?
Au fost mândri că au găsit o soluție pentru Ebola.
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Ei au informat guvernul, fiind savanți ai Universității, au mers la palatul prezidențial cu
sistemul.
Ceea ce s-a întâmplat, puteți citi pe internet, au fost oameni din America, din anumite
Universități, care au spus că nu putem arăta asta, asta este imposibil, africanii nu sunt atât
de inteligenți încât să găsească un tratament pentru această boală.
Era dincolo de înțelegerea lor.
Savanții au înțeles tehnologia, au dus-o în America și trei luni mai târziu au publicat
articolele.
Exact ceea ce savanții din Sierra Leone, sub îndrumarea Fundației Keshe, au dezvoltat și
soluționat.
Savanții au fost ameninţaţi cu pierderea poziției în Universitate.
Ei nu au spus nimic, dar au început să producă în Universitate Gans și să ajute națiunea.
Deoarece este atât de ușor, încât au făcut-o din nou.
Deoarece au înțeles conceptul au înțeles procesul.
Acum noi avem cunoașterea.
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Una din cele mai mari nebunii ale rasei umane, este Herpesul.
Herpesul este un virus, este un pachet de energie, care poate supraviețui, în straturile
mijlocii ale pielii omului și noi nu am avut niciodată vreo-o soluție penru el.
Uneori ajunge și în al treilea strat, dar uzual operează printr-un tunel între stratul superior și
cel interior al pielii, deoarece are nevoie de protecția acelui câmp magnetic.
Dacă aceste este stratul superior și acesta este stratul inferior și așa
după cum știm, pielea omului este făcută din straturi de Gans, iar el
călătorește prin câmpul magnetic al stratului din mijloc.
Astăzi, am decis să deschid un nou capitol în știința Herpesului,
o nouă cunoaștere, o nouă înțelegere, ce va fi publicată în jurnalul
Fundației Keshe, în secțiunea științifică.
În articol voi publica detalii, deoarece într-un articol științific, se pot da rapoarte, ceea ce s-a
făcut, ce s-a utilizat.
Dar trebuie să înțelegeți cât de rău este Herpesul.
Statistic, ceea ce vedem este foarte, foarte șocant.
În lume există două tipuri de Herpes, despre care vom discuta mai târziu.
Statistic, 3,7 miliarde de oameni din lume, până la vârsta de 50 de ani, ceea ce reprezintă
65% din această populația lumii, au virusul HSV-1, Herpes care apare în mod obișnuit în
jurul gurii, în jurul buzelor.
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Apoi există o altă estimare, de 417 milioane de oameni, care reprezintă 11% din populația
lumii, cu vârste între 15 și 49 de ani, care suferă de HSV-2, care este în mod obișnuit genetic
și apare în corp.
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Suficient de ciudat, un mare număr de Americani, mai mult de 50 de milioane de oameni în
Statele Unite, au herpes genital, una dintre cele mai curate și avansate națiuni din lume,
suferă masiv de pe urma acestui virus, iar 42 de milioane dintre aceştia (85%), nici măcar nu
știu că au Herpes genital.
Deci din ceea ce vedem, aceasta este o amenințare. În articolele de cercetare, care apar tot
mai multe, reiese că, datorită structurii Herpesului, 85% din cei ce au Herpes, ajung la
Alzheimer după vârsta de 65 de ani.
Am articolele de cercetare, undeva tipărite și descărcate.
Deci putem vedea că este unul din cele mai răspândiți viruși printre noi, și că practic
medicina a renunța să se mai lupte cu el.
Dar, ceea ce noi vom publica astăzi, iar lumea științifică va ajunge să înțeleagă, vom vedea
cât de mult noua tehnologie a Fundației Keshe, poate schimba multe vieți.
Herpesul, poate acum fi anulat, poate fi acum gestionat.
În lecție, nu voi da date numerice sau materiale, ci voi explica principiul din spatele
Herpesului.
Și am explicat acum, cum se infiltrează singur în corpul omului.
Lumea științifică niciodată nu a înțeles, complet, cum intră Herpesul în sistemul nostru.
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Statistic, el afectează mai mult de doi din trei dintre noi, vedem că fiecare națiune are
această problemă, este parte a structurii noastre.
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Nu am știut niciodată că virușii sunt pachete de energie, care au conexiuni de intensitățile
ADN-ului, care le permite să intrare în corpul uman. Acuma știm.
Deci, în acest proces, odată ce el găsește pachetul de energie, cu structura energetică,
deoarece el are un ADN, se poate controla pe el însuși, el poate suferi o mutaţie pentru a
absorbi mai mult, este un lucru viu, este ca și noi, căutând hrană pentru a supraviețui, el
caută energie pe care să o poată consuma.
Deci el se atașează de D-ul COHN, să spunem că se leagă de Oxigen, datorită câmpului
gravitațional al acestuia, sau de cel mai slab, de cel al Hidrogenului.
Deci, acum vedem că el are nevoie de această conexiune şi găsește această conexiune, dar
cum intră în corpul omului?
Are nevoie de un punct slab, are nevoie de un punct de intrare.
Unul din punctele de intrare sunt buzele omului şi vedem Herpesul
în aceste regiuni, în jurul gurii.
De ce?
În acest loc există o spațiere, aici este pielea omului, partea externă,
aici este partea internă, partea pe unde respirăm, pe unde mâncăm.
Acestea două sunt două structuri diferite, există un punct slab în
structură, este ca la nano straturi, sunt spații deschise.
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Este ca și coaserea unei bucăți de piele pe bumbac, două materiale diferite, nu le puteți uni,
ele sunt două structuri diferite.
Așa cum am mai spus, fiecare piele are 3 straturi, deci când vă uitați la structură, există 3
straturi aici. Când ne uităm la acesta, este la fel, are 3 straturi.
Și cele două straturi de jos cumva s-au legat, dar straturile din mijloc au aceluiași conținut de
sare, deoarece ele transportă sângele la nivelul de echilibru al acestuia, ele au o spațiere,
ceea ce înseamnă că acum ele permit conectarea, dar acum virusul a ajuns în această
spațiere, acum și-a găsit un loc unde să trăiască.
De ce-l vedem la colțuri în mod obișnuit?
Deoarece aici spațiere este în mod continuu, este punctul de
flexibilitate, aici îl vedem apărând, acesta este punctul pe unde intră.
Și când intră, stă acolo, își face cuib în stratul de mijloc.
Înțelegem că aceste pachete de energie, sunt egale cu pachetele de
energie ale aminoacidului celor două straturi, interioare și exterioare, și care devin un loc de
cuibărit pentru virus.
Deoarece nu uitați, sunt 6 straturi, 3 straturi ale pielii și 3 straturi ale tubului interior şi în
acea poziție există o spațiere, el se stabilește acolo, deoarece intensitatea câmpului se
potrivește cu intensitatea câmpului virusului.
În acea poziție, stând în secțiunea de mijloc, afectează conținutul de sare al stratului, în mod
obișnuit partea cu pielea, deoarece partea interioară a buzelor este fluidă, se schimbă în
mod continuu.
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Schimbarea sării datorită energiei, creează bășici, iar arsura sării o vedeți ca și bășici pe
piele.
Apoi alte infecții se stabilesc acolo, datorită nivelului de energie și avem toate acestea,
numite Herpes.
Deci dacă am înțeles asta, mergem la următorul pas, care este de ce vedem Herpesul de o
anumită intensitate, care apare doar la gură?
Dacă herpesul se mută în interior, este o poveste diferită. Condiția de aici are o aciditate
diferită, datorită tuturor enzimelor și orice altceva din gură.
El trebuie să sufere mutații, pentru a deveni mai puternic, pentru a putea supraviețui acestei
poziții.
Dacă aveți o tăietură în partea internă, el merge într-o spațiere a celor 3 straturi ale pielii şi
devine mai puternic, devine ceea ce numim numărul 2 ca și putere, deoarece acum el
trebuie să gestioneze lichidul din corpul omului care este un compozit, în timp ce cu pielea a
fost ușor diferit.
Dar există o mare problemă aici.
Pielea, dacă vă uitați, pielea omului este parte a creierului omului.
Acum că virusul a intrat în piele, imediat călătorește la creierul omului, prin stratul de mijloc.
Dar în același timp, deoarece cealaltă parte, care este pielea buzelor, este conectată la cea
internă, dar care lucrează într-o altă dimensiune, acum se leagă.
Deci ce se întâmplă? Virusul din stratul mijlociu al pielii omului, se mută în creier.
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Deoarece este făcut la fel, este aceiași transformare.
Și când merge în creier, intensitatea virusului, dacă acesta este creierul
și aceasta este o parte a memoriei omului, el are intensitatea necesară,
încât să stea în acest spațiu.
Și acesta este motivul pentru care noi spunem că Alzheimer-ul se datorează Herpes-ului.
Într-un fel, voi puneți un bruiaj pe el.
La fel cum împachetați și bruiați o frecvență, acest Herpes are capacitatea și intensitatea,
deoarece vine prin secțiunea mijlocie, prin membrana corpului omului, are o intensitate care
se potrivește cu cea a părții de memorie și produce ceea ce numim Alzheimer.
El are o intensitate şi pe măsură ce îmbătrânim, funcționarea creierului nostru se schimbă,
iar la o anumită intensitate el se potrivește, și apare blocajul total.
E ca atunci când trimiteți un mesaj, și ei vi-l blochează, asta este ceea ce el face.
Acum înțelegem întregul proces al Alzheimer-ului datorat Herpesului.
Mi-a luat aproape 25 de ani de cercetări.
A fost una din cele mai mari dileme din lumea științei.
Dacă vă întoarceți la articolele de cercetare, pe care le-am adus cu mine din Belgia când am
venit, herpesul a fost parte din ele.
Nu am putut înțelege de ce acest virus nu a putut fi rezolvat.
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Dar acum, putem înțelege mai mult, cum se va finaliza această cercetare, va aduce multe
știri șocante pentru mulți dintre voi.
Acum, ceea ce am văzut aici, la Herpesul care intră în gură, este că a devenit mai puternic,
deoarece este un sistem dinamic mai puternic și a câștigat energie.
Modul cum Herpesul se mută din exterior în țesutul mijlociu și apoi în creierul omului, acum
jocul se schimbă.
Prin același proces al pielii, aceasta este gura omului, acesta este
intestinul, și așa cum ați înțeles până acum, avem 3 straturi, iar
Herpesul se mută în jos prin stratul de mijloc al stomacului, prin
intestine, prin intestinul gros, și unde ajunge?
La un alt punct, care din nou are două fețe și aceiași poveste ca și
înainte, adică pielea omului.
Acesta este anusul.
Acesta este modul în care Herpesul se deplasează, direct în organele genitale. Şi este mai
puternic.
Dar se întâmplă în două moduri.
Avem organul de reproducere feminin, sau cel masculin. Uitați-vă!
Din nou, sunt aceleași zone de interfața. În zona prepuțul penisului, avem aceiași situație.
Este o schimbare, prin tubul care merge în interior.
Deci interfața intră din nou în funcţiune. Și vedem Herpesul pe organele genitale.
S-ar putea să nu-l vedem în gură, dar poate evolua la fel .
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Partea interesantă a întregii povești este, că corpul omului transportă
întreaga structură, structura osoasă, coloana vertebrală, șoldurile, și
celelalte părți, capul și celelalte.
Asta vă amintește de ceva ce ați făcut în tehnologia spațială?
Vă amintiți de cupă și de portocală?
De transferul energiei portocalei în apa din cupă?
Acum priviţi care este cupa. Cupa sunt șoldurile omului.
Până acum, doctorii au încercat să soluționeze problema Herpesului 2 prin
interacțiunea cu creme și altele, dar s-a mutat, nu a putut fi rezolvată.
Deoarece, conform unei noi cercetări, ce a fost publicată recent, și asta sprijină
ceea ce noi am explicat cu ani în urmă, că șoldurile omului devin cupa.
Virusul Herpes acum stă în șolduri.
De asta doctorii nu îl pot rezolva.
Ei continuă să facă lucruri, dar el reapare.
Deoarece când energia acestei cupe, atinge un anumit nivel, ea își eliberează energia în
aceleași straturi, unde boala înflorește.
Acum înțelegem întregul proces al Herpesului, indiferent că este de tipul 1 sau 2.
Procesul este la fel, diferența fiind doar de intensitate.
Acum înțelegem de la Alzheimer până la cel de tip genital, cum îl putem rezolva.
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Acesta este motivul pentru care avem două tipuri diferite, dar de fapt unul este mai puternic
iar celălalt mai slab.
Cel puternic călătorește prin intestin, deoarece acolo este prea mult acid și altele prin care
trebuie să treacă.
Dar există un aspect, pe care lumea științifică încă nu l-a înțeles.
Doctorii nu au cercetat faptul că Herpesul apare şi în interiorul corpul omului, în diferite
locații interne, la intrare, în punctul de schimbare, la fel ca în cazul buzelor și a pielii, la
esofag și stomac.
Este un material diferit. Deci acum trebuie să căutăm semnele Herpesului, în interiorul
stomacului, între stomac și intestinul subțire, între intestinul subțire și cel gros.
Deci dacă ne uităm, în general Herpesul reprezintă totalitatea bolilor din întreg corpul
omului.
Aceasta schimbă jocul. Herpesul, prin înțelegerea noii tehnologii plasmatice, ar trebui să fie
posibilă gestionarea lui, ar trebui să fie posibilă anularea lui. (ar trebui să - expresie folosită
pentru a nu mai avea acele reacţii ostile ca la prezentarea procesării cancerului)
Noi vom publica articolele științifice şi trebuie să fie acceptate așa cum sunt, fără peerreview.
Acesta este modul cum dăm putere jurnalului Fundației Keshe, secțiunii de articole științifice
a jurnalului, prin dezvăluirea celei mai avansate cunoașteri, cu care doctorii să poată lucra.
Voi face din acest Jurnal, unul din cele mai prestigioase Jurnale științifice din lume, pe care
savanții îl vor căuta.
Pentru prima dată, înțelegem întregul proces al Herpesului, de la cap la coadă.
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De ce vedem Herpes-ul pe unele locuri de pe brațe și de pe picioare?
Întoarceți-vă și uitați-vă la structura unde se află acesta.
Dacă este o perforare, o deteriorare a pielii într-un loc, cu cele două straturi și cu
slăbiciunea stratului mijlociu, apare și se manifestă Herpesul.
El trebuie doar să ajungă dedesubt, în câteva puncte și energia se transferă.
Herpesul, la toate nivele, cu noua cunoaștere a tehnologiei plasmatice, este reversibil.
Deoarece ce faceți?
Vă amintiți plasturii?
Vă amintiți, când aveți cancer, sau aveți un metal în corp și vreți
să-l îndepărtați, creați un raport de 4 la 1, sau de 20 la 1 şi creați
câmpurile.
Acum este foarte simplu.
Luaţi din Herpes, când aceste izbucnește, creați Gans din el, și
puneți-l în același raport.
Ar trebui să nu ia mai mult de câteva zile sau săptămâni, pentru a
reuși să goliți sistemul.
Dar nu uitați de șolduri, nu uitați de corpul omului, cu intestinele.
Nu uitați de șeful din vârf.
Amintiți-vă cum am reușit să golim de sare, picioarele lui Naomi, am luat urina lui Naomi, am
făcut Gans din ea, am făcut plasturi, și ceea ce trebuia să dureze săptămâni, a durat zile.
La fel facem și aici.
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Când aveți un foc mare , nu vă luptați cu el, cu apa. Ardeți în jurul lui, ca să nu mai aibă unde
să se ducă. Voi gestionați virusul direct în acest fel, chiar şi cel genital.
Goliți energia, încât să nu mai existe ce să-l hrănească.
Dar ceea ce nu s-a înțeles, Herpesul stă în întreaga structură a corpului omului, nu acolo
unde izbucnește și devine vizibil.
Voi încerca să public articolul cu detalierea completă, prin colaborarea echipei Fundației
Keshe.
Două treimi din rasa umană, suferă de un lucru care nu ar trebui să existe, dar el există.
Aspectul este, de unde pornește Herpesul? El vine din creierul omului insuşi.
Este vorba despre eliberarea energiei din Sufletul interior al omului, care atinge partea
invizibilă a memoriei omului.
De asta el se întoarce înapoi de unde a provenit. De aceea afectează memoria.
Am să vă explic ca să înțelegeți în totalitate.
Mulți dintre voi, visați în somn. Unele visuri sunt frumoase, altele nu.
Dar dacă visul este la intensitatea la care să vă amenințe viața, dacă memoria este la
intensitatea la care vă poate periclita viața, întemniţând fizicalitatea, atunci asta este ceva ce
nu doriți să vă amintiți.
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Deci voi creați un câmp de forță, în echilibrul memoriei, pe care nu vreți să vi-o amintiți, dar
deoarece ea nu s-a manifestat, nu o aveți când sunteți treji, este parte a ceea ce se cheamă
funcționarea Sufletului, apare transferul de energie, pe cea cu care nu puteți spune, care
sunt buzele omului. De aceea, atunci când aveți un vis foarte oribil, faceți bășici în jurul gurii.
Acesta este începutul procesului.
Acum înțelegem întregul proces al creării Herpes-ului, ce provine din structura internă și de
aceea el merge înapoi de unde a provenit, din această cauză, deoarece el nu are memorie și
vrea ca voi să vă amintiți acel lucru oribil, ceea ce noi numim temperatura de încălzire a
visului și atunci faceți bășicile.
Acum înțelegeți întregul proces, despre cum apare Herpesul în existență, indiferent unde
vă aflați în Univers, pe această planetă, îl faceți deoarece Sufletul vostru este creatorul lui.
Dar el nu-și găsește o fizicalitate, ca atunci când sunteți treji să-l puteți vedea cu ochii.
Voi îl vedeți cu ochii Sufletului omului, aveți un vis, îl capturați, îl puneți undeva, vreți să
scăpați, este prea înfricoșător, dar vă treziți şi energiile nu mai există, pentru a memora
partea energetică a trăirilor.
Și nu ne atinge, nu putem vorbi.
Voila! Gura este locul vorbirii.
Este locul unde se transferă energia.
Vă amintiți ce am spus atunci când aveți o problemă cu fiul, ca și bărbat, faceți cancer de
prostată și e dovedit de către savanții moderni, este același proces.

Herpesul, cauze, evoluţie, raspandire, soluţii

•

Dar de această dată, Herpesul este o condiție creată de către Sufletul omului, fără
interacțiune cu fizicalitatea, dar știind unde trebuie să meargă, deoarece vreți să vă amintiți
asta, ca să nu vi se întâmple, se întoarce iar, de unde a venit.
Acum înțelegem de ce Herpesul deteriorează sau interacționează cu partea de memorie.
Deoarece vreți să uitați acel moment oribil.
Vă amintiți, articolul numit: "ALS - O dorință de moarte care se împlinește", acesta este un
alt proces, direct din Sufletul omului.
ALS este o dorință din Suflet, pe care fizicalitatea nu o poate gestiona.
Îl puteți numi terminarea contractului.
Acum înțelegem întregul proces, înțelegem chiar că Herpesul este creația propriului nostru
Suflet.
Dar avem nevoie de Herpes pentru a putea gestiona Herpes-ul.
Dacă aveți mult Calciu în corp, aveți nevoie de Calciu la o intensitate diferită, pentru a fi
capabili să-l mutați.
Doctorul Rodriguez ne-a arătat, și alți doctori ne-au arătata asta, cu Herpes-ul va fi la fel.
Acum, înțelegând această cunoaștere, nici un virus nu ar mai trebui să reprezinte un pericol
pentru om, chiar și în spațiu. Eu am dezvoltata această tehnologie, pentru ca omul să fie în
siguranță în spațiu, și trebuie să înțelegeți funcționarea virușilor, a ceea ce eu numesc
pachete de energie fără fizicalitate, încât să vă salvați viața în spațiu. Universul este
aglomerat cu Herpes de tipurile 3, 4, 5, 6, 7, 8, un milion.
Odată ce știți cum să mergeți, puteți sări, puteți dansa, puteți face orice doriți.

•

Acum v-am învățat cum să mergeți.

•
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•
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•
•
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Două treimi din populația lumii, suferă din cauza lui.
Niciodată nu ați știut cum apare, acum știm că este propria noastră creație.
Modul cum ne-am creat prin intermediul Sufletului, structura osoasă, mușchii, inima,
plămânii, intestinele, acum înțelegem că Herpesul este o condiție a Sufletului omului,
condiție în care se eliberează o așa mare cantitate de energie din Sufletul omului, în
condiția unei interacțiuni cu alte Suflete, încât nu-și poate găsi o poziție fizică.
Dar ajungând în spațiul dintre cele două, spaţiul, sarea, este atât de precisă, încât își găsește
locul acolo.
Și dacă transportați aceiași emoție și sărutați o altă persoană, care are aceiași spațiere între
straturile pielii și buze, sau ceea ce noi numim tubul interior, îl veți transfera în stratul
mijlociu, îl va lua, deoarece aveți același ADN.
Herpesul, sub orice formă, fie că e vorba despre Herpesul Universului, fie că este vorba
despre Herpesul de pe planeta Zeus, acum îl puteți gestiona.
Mulți savanți, multe autorități ale sănătății lumii, au căutat o soluție pentru asta.
Acum soluția există.
Acesta este un dar pentru umanitate. Dacă cei ce înțeleg îl pot aplica, Herpesul va deveni o
istorie a trecutului.
Este vorba despre memoria Sufletului omului, în fizicalitatea omului.
Am văzut cum Herpes-ul ca și virus, călătorește prin corpul omului. Iar la intersecția cu
schimbările, trebuie să sufere mutații, pentru a fi capabil să treacă, deci în deplasarea lui, el
călătorește prin stratul de mijloc, de la gură către capăt.
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Deci ceea ce vedem acum, este procesul înțelegerii, despre cum orice virus din lumea
creației poate fi gestionat.
Fie SIDA, fie HIV, fie Ebola, fie oricare altul, dacă înțelegeți acestea sunt pachete de energie
ale memoriei, care pot suferi mutații, și care trăiesc, se îngrașă, colectează mai multe energii,
și odată ce ating un anumit nivel, călătoresc către alte poziții.
Acum, de fiecare dată, când orice boală, pe care noi o numim virus, sau are legătură cu
pachetele de energie, este reversibilă.
Este un proces. De aceea în Fundație noi nu îl numim tratament, sau cură sau altcumva,
deoarece este un proces, iar acum noi înțelegem procesul.
Înțelegem procesul creării acestuia, înțelegem procesul transferului acestuia, înțelegem
procesul cum îl putem echilibra și scoate afară din corpul omului.
Deoarece odată ce l-ați golit de energie, a dispărut.
Nu este ceva ce poate fi făcut într-o zi sau două.
Corpul omului este dinamic, el suferă mutații, trebuie să aveți sisteme, trebuie să-l înțelegeți
și trebuie să fiți capabili să dezvoltați noi modalități de dezvoltare a virușilor.
Deoarece acum, el se poate suferi mutații și trebuie să fiți capabili să vă adaptați lui.
Singura modalitate prin care vă puteți adapta la el, dacă apare, este să recoltați lichidul lui.
Recoltați stratul din mijloc al pielii, faceți Gans din el, și astfel îl utilizați pe el însuși
împotriva lui, pentru a-i transfera energia afară din corpul omului.
Este pentru prima dată când rasa umană are un răspuns, pentru toți virușii care amenință
omul, fie el de gripă, fie alte gripe, fie SIDA, fie HIV, și ceilalți.
Dar nimic nu a amenințat viața omului, atât de mult ca și Herpesul.
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Acum știm, acum înțelegem și putem adăuga asta științei omului, încât din intermediul
Fundației Keshe, voi ca și căutători ai cunoașterii, doctori și alții, am certitudinea că mulți
dintre voi ați fost atinși de el.
Sunt sigur că mulți dintre ascultători le-a fost spus, sau nu sunt conștienți, că au această
condiție.
Acum vă puteți ajuta singuri.
Am vrut să scriu un articol despre el, și să fie publicat, dar cer echipei din fundal, să facă
transcrierea acestei învățături, ca parte a articolului științific.
Dacă puteți recupera viața unui singur om, noi ne-am atins scopul existenței.
Acesta este parte a procesului, prin care acum, trebuie să fim gata pentru spațiu.
Dacă nu putem gestiona un virus atât de mic, o asemenea slăbiciune, care face prăpăd în
rasa umană, din momentul în care primul om a avut primul vis oribil, prin Suflet, care nu are
o dimensiune fizică, acum i-am înțeles sămânța.
În lecția de Marți, am menționat de două, trei ori:
"Mie rușine să fiu într-un corp omenesc".
Și am primit câteva plângeri: De ce ați spus asta? deoarece corpul omului suferă prea mult.
Noi venim să trăim să ne bucurăm de viață, nu venim să suferim.
Suferința este o rușine.
Cui folosește?
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Viața, existența, trebuie să fie o plăcere, în oricare moment al ei, chiar și în cel al tranziției de
la o dimensiune la alta.
Ar trebui să celebrăm viața, nu să suferim.
Virușii vor deveni, și au fost parte a vieții noastre. Acum știm cum să-i gestionăm.
Acum știm cum să-i permitem corpului, să treacă prin emoția de a-l inversa.
Înțelegeți procesul de la A la Z, pentru prima dată de la crearea omului.
Făceţi-l cunoscut. Predați-l!
Dacă locuiți în vecinătatea a 100 de oameni, ar trebui să înțelegeți că 65 dintre ei suferă.
Dacă trăiți în America, ar trebui să știți, că peste 800.000 de oameni pe an, sunt infectați cu
această boală.
Ceea ce înseamnă 2000 de oameni pe zi.
Asta înseamnă 100 de peroane pe oră.
Și aproape doi oameni pe secundă, și asta doar într-o singură țară.
Acum, noi avem o soluție.
Testați-o și adăugați-o articolului meu ca și mărturisire.
Dar înțelegeți ceea ce faceți.
Data viitoare când aveți acele bășici pe față, iar ei vă spun că aveți Herpes, luați puțin din
el, luați tot lichidul ce provine din el și faceți Gans din el, adăugați-l peste CO2 și peste ZnO,
așa cum faceți cu cutiile.
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Deoarece el are o interacțiune a fizicalității, a conexiunii electrice cu creierul și provine din
partea emoțională a creierului omului.
Nu există mușchi în creier.
Și atunci înțelegeți eficiența acestuia.
Vom face prima noastră publicație și apoi vom publica al doilea articol.
Acesta este un cadou pentru umanitate.
Aș putea face milioane din asta.
Dar din nou, cunoașterea este gratuită în Fundația Keshe.
Trebuie să o înțelegeți, să o învățați, și să o predați, la fel cum învățați alte aspecte ale
tehnologiei.

