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Ziua planului (blueprint) în agricultură
Procesarea Pestei Porcine Africane

Sunteți gata să fiți parte a schimbării?



Procesarea Pestei Porcine Africane
Introducere

• În fiecare an, savanții încearcă să crească calitatea vieții oamenilor, aducând soluții mai 
bune la probleme bine cunoscute, deși nimeni până acum nu a adus o soluție completă, la 
una din cele mai mari îngrijorări ale umanității, virușii.

• Fundația Keshe a stabilit multe echipe de cercetare a programelor spațiale, în jurul lumii, 
care lucrează fără odihnă zi și noapte, pentru a aduce totul omului, pentru a experimenta 
frumusețea călătoriei în adâncul spațiului, pe baza noii tehnologii a științei plasmatice Keshe.

• Ca o cerință obligatorie, Fundația Keshe are scopul de a aduce Pacea pe Pământ, prin 
puterea noii științe.

• Prin adevărata știință a Creației, noi ajutăm omul să-și rezolve dependențele, de energie, 
apă, hrană, Oxigen și medicamente, permițându-i omului să se alăture Comunității 
Universale, ca o singură națiune, în Pace, și apoi să prospere în echilibru cu întreaga 
planetă, cu întreg Universul.

• Ca și pe Pământ, în spațiu virușii sunt cea mai mare amenințare la adresa vieții omului.
• Spațiul este plin de viruși necunoscuți, care sunt 

pachete de energie, care se pot atașa cu ușurință de
gazda adecvată.

• Înțelegerea virușilor și găsire unei soluții finale, este extrem
de importantă, nu doar pentru ridicarea calității vieții pe 
această planetă, dar de asemenea și dincolo de ea.



Procesarea Pestei Porcine Africane
Introducere

• Astăzi, Fundație Keshe a adus umanității o altă descoperire majoră, care niciodată nu a mai 
fost atinsă înainte  și care a fost un vis al savanților.

• Fundație Keshe este mândră să anunțe că pentru prima dată, omul a reușit să dezvolte o 
nouă tehnologie, care poate depăși toți virușii, indiferent de tulpina sau puterea virusului.

• Acum noi înțelegem metoda creării și funcționării acestora, noi știm cum să-i procesăm.
• Nu exclusiv pentru oameni, ci pentru toate ființele vii, cum sunt animalele, insectele și 

plantele.
• Această soluție, aduce un nou orizont vieții omului, vieții fiecărei ființe vii de pe această 

planetă.
• Noua metodă și cunoașterea Universului, va fi împărtășită gratuit tuturor.
• Aceasta va revoluționa lumea medicinii și va schimba modul cum ne uităm la călătoria 

spațială astăzi.
• Ceea ce veți vedea în minutele următoare, este cea mai bună verificare și confirmare a 

tehnologiei și științei plasmatice Keshe.
• Este vorba despre învingerea virusului Pestei Porcine Africane.
• Un articol despre această descoperire științifică și realizare, va fi publicat în următorul număr 

al revistei despre știința plasmatică, disponibilă tuturor pe website-ul keshefoundation.org.  

• 2:32



Procesarea Pestei Porcine Africane
Preambul

• Dl Keshe: - Aceasta, plus filmarea pe care o veți vedea, o puteți lua și distribui.
• Este la liber pentru ca voi să puteți informa guvernul, națiunile și centrele voastre de 

cercetare și să aduceți o nouă dimensiunii muncii voastre.
• Articolul, sau prezentarea a ceea ce s-a întâmplat până astăzi, cu această muncă, în China, 

este realizată pentru guvernul Chinez, de către oficialii Chinezi, și de către publicul Chinez şi 
deja a fost publicat în comunitatea Chineză, sub diferite forme, pentru oficiali.

• Acum, pentru prima dată, este prezentat publicului larg.
• Vă sfătuiesc să urmăriți, dacă te întorci înapoi la prima imagine, uitați-vă la culoarea 

porcului, la gât și la urechi, sunt extrem de roșii.

• Uitați-vă la culoarea aceluiași porc și la culoarea urechilor, 
din ultima filmare, și veți înțelege ce se întâmplă.

• 4:50



Procesarea Pestei Porcine Africane

• Rick: - Acesta este un articol al Institutului de Nave Spațiale al Fundației Keshe, autor M.T. 
Keshe, 28 Noiembrie 2018.



Procesarea Pestei Porcine Africane
• Tehnologia plasmatică a Fundației Keshe, rezolvă problema Pestei Porcine Africane din 

China.
• Scopul principal al tehnologiei plasmatice spațiale, dezvoltată de savantul nuclear Iranian, 

D-ul Mehran Tavakoli Keshe, este de a-l elibera pe om față de restricțiile de energie, apă, 
hrană, Oxigen, medicină și așa mai departe, pentru a putea călători și trăi liber în spațiu.

• În medicina spațială, medicina spațială poate proteja oamenii, față de tot felul de viruși 
spațiali, deoarece în spațiu există doar viruși, nu și bacterii deoarece în spațiu nu există 
aminoacizi, iar virușii sunt în esență pachete de energie, care se atașează ei înșiși de 
proteine.

• Asta nu a fost niciodată înțeles de știința actuală, acesta fiind motivul pentru care nu putem 
găsi soluții pentru viruși.

• Cu această nouă înțelegere și explicare a adevăratei cunoașteri a virușilor, de către M.T. 
Keshe, acum putem rezolva toate problemele cu virușii din toată lumea, indiferent de tulpina 
acestor viruși sau puterea lor.

• Aceasta este descoperirea majoră, ce aduce un nou orizont, pentru viața omului pe această 
planetă și în acest spațiu.

• Descoperirea adevăratului proces al creării virușilor, a vieții acestora și a soluționării lor, 
prin simpla utilizare a apei plasmatice, dezvoltată de M.T. Keshe, acum se încheie întreaga 
perioadă cu viruși a omului și aceasta anunță un nou început, în lumea medicinei.

• Virușii sunt cea mai mare amenințare la viața omului în spațiu.



Procesarea Pestei Porcine Africane
• Iar procesarea virusului Pestei Porcine Africane, reprezintă cea mai bună verificare și 

confirmare, a tehnologiei plasmatice a lui M.T. Keshe.
• Pesta Porcină Africană este o boală transmisă de un artropod (o căpușă moale), ce 

transportă virusul, după ce a mușcat porcul. Simptomele tipice ale infectării la porci, o 
reprezintă înroșirea pielii, și sângerare viscerală extinsă.

• Virusul Pestei Porcine Africane are trei clasificări: tulpină virulentă, tulpină medie și tulpină 
atenuată.

• Porcii infectați cu tulpina virulentă au simptome clinice evidente și au o rată de mortalitate 
de 100%.

• Dacă sunt infectați cu tulpina medie sau atenuată, porcii pot fi rezistenți la infecție, sau pot 
aproape să nu aibă simptome clinice și sunt capabili să prezinte doar reacții pozitive ale 
anticorpilor, atunci când le este testat serul.

• Pesta Porcină Africană a fost o amenințare globală, de când a fost prima dată descoperită 
în Kenia, în 1921.

• De la sosirea acestuia pe Insula Iberică în 1950, epidemia de Pestă Porcină Africană și-a 
menținut trendul, de expansiune în Est, dinspre continentul European, iar rata de 
împrăștiere a diferitelor tipuri de viruși, a fost chiar mai alarmantă începând din 2007.



Procesarea Pestei Porcine Africane

• Avem o hartă pe care se poate vedea 
monitorizarea animalelor îmbolnăvite 
la nivel internațional, cu un website 
disponibil pentru aceasta. 

• Încă de acum un deceniu, Pesta Porcină Africană, FPA, s-a împrăștiat rapid în Rusia, 
Ucraina, Polonia, și în alte țări din Europa de Est, cu mai mult de 5000 de focare într-un 
deceniu. 

• Aceasta a dus la pierderi semnificative în industria zootehnică, așa cum se poate vedea din 
experiența Rusiei.

• În 2017, Rusia a ucis 2 milioane de proci, reprezentând aproape 1/10 din porcii crescuți 
pentru carne, din întreaga țară.

• În ultimul deceniu, pierderea economică directă a Rusiei, doar din moartea porcilor, s-a 
ridicat la $70 de milioane, iar pierderile economice indirect, sunt chiar și mai mari, 
incalculabile.

• Ceea ce este înspăimântător totuși, este că Rusia a plătit un preț uriaș, dar epidemia nu a 
fost eradicată.



Procesarea Pestei Porcine Africane
• Din păcate tulpina de Pestă Porcină Africană, găsită în Irkutsk, Rusia, în Iulie, a fost găsită în 

porcii cu probleme din nord estul Chinei.
• Din August 2018, Pesta Porcină Africană a fost introdusă în China din Rusia și s-a răspândit 

rapid în China, din nord est.
• În prezent, a fost o explozie totală în mai mult de 20 de provincii și orașe din țară, și mai mult 

de 500.000 de porci au fost uciși.
• Totuși, împrăștierea din acest moment nu a încetinit, și în fiecare zi apar noi focare.
• Cel mai important, nu există vaccin în interiorul sau exteriorul Chinei, pentru imunizare și nici 

un medicament pentru tratarea bolii.
• Noua tehnologie plasmatică dezvoltată de D-ul Keshe din Fundația Keshe, care a fost inițial 

testată de savanții de la Universitatea din Sierra Leone, pe Ebola, a arătat 100% eficiența 
tehnologiei, în eradicarea virusului, este acum aplicată virusului Pestei Porcine.

• Noua tehnologie plasmatică spațială, utilizează apa plasmatică, pentru a elibera rapid 
pachetul de energie al virusului, eliminându-l într-un timp scurt.

• După teste efectuate în Austria, apa plasmatică produsă, s-a arătat de 10 ori mai germicid
• decât orice antibiotic disponibil în lumea medicală astăzi.
• Încă din August 2018, de când explozia de Pestă Porcină Africană a început în China,
• D-ul Keshe a fost foarte îngrijorat, și a recomandat aplicarea cunoașterii noii tehnologii spațiale, 

pentru a ajuta China să rezolve problema.
• Totuși, deoarece tehnologia este foarte avansată, în ciuda contactului cu departamente 

relevante, personalul relevant a înțeles aplicațiile și implicațiile, dar nu au raportat 
autorităților 12:39



Procesarea Pestei Porcine Africane
• Întreaga explozie a Pestei Porcine este controlată în totalitate de guvern.
• Odată descoperită, întreaga zonă a exploziei de Pestă Porcină, se află sub legea marțială și 

toți porcii sunt uciși, deoarece până acum nu a existat soluție.
• Deci a fost dificil să se găsească porci pentru teste.
• La cererea D-lui Keshe din Fundația Keshe, de a ajuta la eradicarea acestei probleme 

naționale, care amenință securitatea hranei naționale în China, adepții Fundației Keshe din 
China au început să caute fermieri, care pot avea animale care au luat virusul și pe care 
poate fi testată noua tehnologie plasmatică.

• În acest proces, un porc afectat de această boală, a fost localizat la mijlocul lui Noiembrie, 
iar apa plasmatică, nou dezvoltată de D-ul Keshe,  a fost trimisă în locația respectivă pe 22 
Noiembrie 2018.

• Vineri dimineață, pe 23 Noiembrie, prima apă plasmatică a fost dată porcului.
• În primele 12 ore, porcul a arătat clar primele stadii ale recuperării, iar în a doua zi a fost 

hrănit pentru prima dată cu hrană gătită, pe care a refuzat să o mănânce de când a fost 
infectat.

• Din a treia zi urechile s-au ridicat din poziția avută.
• Din a patra zi, după trei luni, porcul a produs primele excremente.
• De la începutul acestui proces, D-ul Keshe le-a explicat fermierilor, că singurul mod în care 

știm că virusul este eliminat din corp, este atunci când porcul produce primele excremente, 
care indică că corpul s-a întors la funcționarea completă, iar virusul este eradicat.



Procesarea Pestei Porcine Africane
• Aceasta dovedește corectitudinea aplicării noii ape plasmatice, pentru eradicarea virusului.
• Fermierii au raportat că Pesta Porcină Africană, a început în sate la mijlocul lunii August și 

mai mult de jumătate din porcii din această țară, suferind de Pestă Porcină, în timp ce alți 
porci bolnavi au murit sau au fost uciși.

• Fermierul a folosit doi porci, ambii cu semne de Pestă, 
fără să mănânce și având un scaun uscat și negru.

• Unul a murit pe 19 Septembrie 2018, și a fost îngropat.
• Celălalt porc nu a mâncat ci doar a băut puțină apă.
• Ocazional a mâncat puțină varză crudă sau ridichi.
• După mai mult de trei luni, de la greutatea de peste 200 Kg,

a scăzut la mai puțin de 120 Kg, fiind pe moarte, 
abia supraviețuind.

• Imagini cu porcul, înainte de procesare, din 22 Noiembrie 2018.
• Pe 22 Noiembrie 2018, fermierul a primit produsele plasmatice

trimise de Fundația Keshe.
• Apoi, prin diluarea materialului plasmatic cu apă, într-un raport de 1/10, apoi a utilizat 

doar apa  de deasupra reziduului amestecului.
• Fermierul a utilizat această apă, pentru a curăța și dezinfecta cocina, în dimineața zilei de 

23 Noiembrie.
• De asemenea, a hrănit porcul cu apă plasmatică, și a pulverizat-o pe părți ale corpului.



Procesarea Pestei Porcine Africane
• Deoarece porcul a fost ținut într-o cocină deschisă, temperatura locală a fost chiar și de -7 

grade noaptea, iar porcul a fost foarte slăbit. La început ei au pulverizat apa plasmatică 
doar pe burta porcului.

• În următoarea zi, i-a fost pulverizată apa plasmatică pe spate.
• În a treia zi, capul porcului a fost pulverizat cu apă plasmatică, pentru a preveni ca porcul 

să fie prea slăbit și să poată suporta frigul.
• După o zi de băut apă, în seara de 24 Noiembrie, porcul a mâncat două farfurii cu orez, 

pentru prima dată în trei luni.
• Seara, porcul a început să adune iarbă, pentru ași face culcușul pentru prima dată.
• Pe 25 Noiembrie, porcul a mâncat tăiței și orez, iar porcul a fost mult mai activ.
• Porcul a început să-și facă nevoile pentru prima dată în trei luni, iar pe 26 Noiembrie, de la 

începutul bolii, a avut un scaun roșu.
• Fermierul a fost instruit să dezinfecteze scaunul cu apă plasmatică și să-l îngroape.
• Defecarea înseamnă că virusul din corpul porcului este curățat, iar funcțiile corpului au 

început să se recupereze.
• Pe 27 Noiembrie, porcul a cerut mai multă mâncare, de cinci

ori câte două farfurii cu orez și a defecat un scaun moale roșu.

• Pe 24 Noiembrie 2018, porcul bând apă plasmatică și 
mâncând varză.



Procesarea Pestei Porcine Africane
• Pe 25 Noiembrie 2018, porcul mâncând orez și varză.

• Pe 26 Noiembrie 2018, porcul mâncând hrană gătită.
• Pe 26 Noiembrie 2018, porcul a defecat prima data

în trei luni (semn al recuperării).

• Pe 27 Noiembrie 2018, porcul cerând mâncare de cinci ori, 
mâncând câte două farfurii de fiecare dată.

• Pe 27 Noiembrie 2018, porcul a defecat excremente moi și roșii.



Procesarea Pestei Porcine Africane
• Întregul proces a durat cinci zile, și 24 de ore au fost suficiente pentru a-l vedea mâncând, 

recuperându-se și alte semne de însănătoșire. Procesul este de asemenea foarte simplu și 
ușor de aplicat.

• Fermierii trebuie doar să pulverizeze cocina porcului cu apă plasmatică, să le dea să bea și 
să o pulverizeze pe porc.

• Costul acestui proces este foarte scăzut, de 10 RMB pe porc, și poate salva animalul.
• Acest proces de acum încolo, poate fi utilizat pentru orice tip de infecție cu viruși, pe 

păsări, animale și oameni, acesta fiind un produs natural nu unul realizat chimic. Acesta 
este modul în care energia Universului este transferată, iar acum noi înțelegem că virusul 
este un pachet de energie, atașat de microorganisme, bacterii și aminoacizi.

• Acum, prin utilizarea acestei tehnologii plasmatice, care este un proces natural al 
câmpurilor magnetice plasmatice, pachetul de energie al virusului este transferat și astfel 
golit din celula animalului, iar sănătatea animalelor sau a oamenilor, revine la normal.

• Aceasta este o descoperire majoră în lumea științifică și primul pas ca omul să înceapă să 
fie capabil să gestioneze orice pachete de energie, care ar putea pune în pericol viața 
omului în spațiu.

• În zonele rurale vaste ale Chinei, sunt multe familii sărace, iar porcii sunt singura sursă de 
carne, și principala sursă de venit a unei familii.

• Dacă porcii mor, se îmbolnăvesc sau sunt uciși direct, viețile lor au probleme din nou, iar 
unele familii revin pe marginea sărăciei absolute.

• Munca excelenței sale, Președintele Xi, pentru eradicarea sărăciei, va întâmpina multe 
provocări.
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• Simultan, împrăștierea continuă și uciderea în masă a porcilor, a creat o explozie 

dezastruoasă pentru industria zootehnică.
• Pierderile grele ale fermelor, va avea un impact major asupra economiei Chineze și asupra 

securității hranei naționale.
• Tehnologia plasmatică spațială, dezvoltată de fizicianul Iranian M.T. Keshe din Fundația 

Keshe, este simplă și poate elimina repede virusul, într-un timp foarte scurt, și poate 
preveni, trata și eradica împrăștierea virusului.

• Porcii procesați devin imuni la reapariția infecției.
• Aceasta poate furniza o soluție rapidă, simplă și ieftină, pentru a rezolva problema Pestei 

Porcine în multe țări.
• Se poate dovedi că chiar și carnea tăiată, de la animalele contaminate, poate fi spălată și 

procesată cu aceiași apă plasmatică, pentru ca virusul să fie îndepărtat din carne, pentru a 
nu intra în lanțul alimentar.

• Așteptăm cu nerăbdare ca această tehnologie avansată, să fie adoptată și promovată de 
guvern, cât de curând posibil, pentru a putea rezolva problema urgentă.

• 22:26



Procesarea Pestei Porcine Africane
Scrisoare de mulțumire de la fermier

• Pagina 1. Doi porci dintr-o curte, nu au mai mâncat, au avut febră, și au defecat excremente 
rotunde negre.

• Ei s-au îmbolnăvit la mijlocul lui August. 

• Un porc a murit în 19 Septembrie și l-am îngropat.

• Porcul rămas a băut doar apă și a mâncat doar puțină varză și 
ridichi pentru a supraviețui.

• Greutatea porcului a scăzut de la mai mult de 200 Kg la 120 Kg, 
până în 22 Noiembrie, când a fost primit materialul Gans.

• Am început să hrănim porcul din 23 Noiembrie, diluând materialul într-un raport de 1/10, 
hrănind porcul și pulverizând pe corpul acestuia.

• În noaptea de 24 Noiembrie, l-am hrănit cu două farfurii de orez, și a început să mănânce.

• L-am hrănit dimineață și noaptea. Porcului i-a fost foame și a început să ceară mâncare.

• Porcul a început să aibă scaun, iar excrementele aveau culoarea ruginie.

• Acum porcul se reface.

• Pagina 2. Mulțumesc pentru că ne-ați trimis materialul Gans, pentru a salva acest porc.

• Adresa și numele fermierului sunt intenționat colorate cu negru.

• Scrisă în noaptea de 26 Noiembrie.
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Filmările

• Ceea ce vă vom arăta, sunt două filmări foarte scurte, realizate pe 23 Noiembrie, în care 
puteți vedea porcul fermierului, apoi ultima filmare, care are doar 1,5 minute și care are 
subtitrare.

• Aceste filmări sunt făcute de fermier. 
• La început nu a avut nici o speranță că porcul va trăi și chiar și filmarea câtorva secunde a 

fost prea mult.
• Iar acum, am văzut schimbarea, iar fermierul ne-a trimis două filmări, deoarece vrem să 

explicăm mai multe.
• Și este uimitor, cât de puțin trebuie făcut pentru a schimba cursul unei națiuni. Este o 

plăcere să fim aici să servim. Și este uimitor, cum o tehnologie foarte simplă, va aduce multe 
schimbări.

• Această boală nu a suferit încă o mutație pentru corpul uman, dar dacă o va face avem 
soluția.

• Nu ar trebui să mai existe nici o frică de viruși.
• Noi suntem aici, noi dezvoltăm tehnologia, alături de guvernul Chinez.
• Și indiferent de decizia pe care o vor lua, această tehnologie va schimba cursul umanității.
• Așa cum am spus de Luni, noi am demarat programul de prevenție, pentru zeci de mii de 

porci.
• Fundația Keshe se află în politica decizională a multor națiuni, așa cum am spus.
• Săptămâna trecută am avut plăcerea să înțelegem că guvernul Braziliei a instruit ca 

tehnologia Fundației Keshe, să devină parte a lecțiilor Universității.
• Comunicăm cu alte două națiuni și cu alte două online.
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Filmările

• Ne descurcăm printr-o conduită corectă și vă rog                                                                                
să păstrați integritatea Fundației.

• Mă întreb ce spune un porc în urechea celuilalt? 
• Ei au găsit soluția, putem trăi!
• 23 Noiembrie 2018
• Se simte interacțiunea câmpurilor.
• Asta este important, deoarece atunci când 

animalul bea din vasul cu apă, câmpurile                                                                                                                    
plasmei interacționează cu creierul lui.

• Nu mai este apă deloc, așa după cum veți înțelege.
• Este o distribuire a câmpului, ce este simțit de către Sufletul lui, iar el răspunde.
• Fermierul ne-a spus că el a simțit furnicături de asemenea.
• Deci efectul interacțiunii câmpurilor, se observă imediat din comportamentul                                                                                               

animalului.
• 23 Noiembrie 2018
• Porcul mănâncă varză după ce a băut                                                                                                                         

apă plasmatică.
• Puteți vedea cât sunt de scurte filmările. 

Așa cum am spus, fermierul nu a putut crede că porcul va supraviețui.
• Este încă roșu pe gât.
• Întregul proces, nu durează așa de mult. 
• În primele trei minute, porcul începe procesul.
• În primele trei ore, cei mai mulți dintre viruși, încep să-și golească energia.
• De asta vedeți o schimbare rapidă. 
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• 24 Noiembrie 2018

• Prima dată în ultimele trei luni când porcul 
mănâncă orez gătit.

• Puteți vedea că acești fermieri au gătit hrana, deoarece este iarnă.
• Este foarte frig, este -7 grade Celsius. 
• Și este pentru prima dată.
• El întotdeauna a refuzat mâncarea care i-a fost dată.
• Asta este! A slăbit atât de mult încât este numai piele și oase.
• Și putem vedea că culoarea roșie s-a dus, urechile sunt mai ridicate.
• Asta este ceea ce fermierul a observat, că urechile stau ridicate mai mult, și că culoarea lor 

s-a schimbat.
• Acum vă arătăm ultima filmare, primită în această dimineață. 
• Este de doar 1,5 minute, și am transcris vocea fermierului.
• Și aceasta este concluzia pentru guvernul Chinez, că tehnologia este corectă, și că noi suntem 

aici pentru a ajuta.
• Și le cerem tuturor celor din Fundația Keshe China, să înceapă să lucreze cu noi, pentru a 

sprijini națiunea, pentru a schimba cursul. Și-i mulțumim Președintelui Xi, pentru 
permisiunea de a fi înțeleasă de către națiunea lui.

• Dar neavând soluția, nu poate fi făcut prea multe. Acum soluția este aici.
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• 23 Noiembrie 2018

• Porcul bea apa plasmatică special creată.

• Uitați-vă, acesta este porcul meu care 
a avut Pestă Porcină.

• Inițial am avut doi porci în aceiași cocină, care s-au îmbolnăvit la mijlocul 
lui August.

• Pe 19 Septembrie un porc a murit și l-am îngropat.
• Simptomul bolii au fost excrementele rotunde negre, și avea ca niște                                                                           

puncte negre pe piele.
• Acest porc a mâncat doar puțină varză și a supraviețuit, până pe 22 Noiembrie când am 

primit materialul Gans.
• Începând cu 23 Noiembrie, am utilizat materialul Gans, diluat într-un raport de 1/10, pentru 

a face apă plasmatică pentru a-l hrăni și a-l pulveriza.
• În noaptea de 24 Noiembrie, i-am dat puțin orez.
• Din 25 Noiembrie l-am hrănit dimineața și noaptea cu orez.
• Din 26 Noiembrie, porcul a început să aibă scaun, iar excrementele au avut o culoare 

roșiatică.
• Și până acum porcul a început să mănânce tot mai mult, începând să se recupereze.
• Mulțumesc pentru materialul Gans.
• Și mulțumesc pentru că ați salvat  viața porcului.
• Mulțumesc frumos.
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Wikipedia• Pestă porcină africană

• De la Wikipedia, enciclopedia liberă

• Nu confundați cu Pestă porcină clasică .
• Congestia pavilionului urechii este unul dintre simptomele 

pestei porcine africane.
• Pesta porcină africană, numită și febra porcină africană sau boala  lui Montgomery, este o 

boală virală hemoragică febrilă extrem de contagioasă și foarte severă a porcilor domestici și 
mistreților, cauzată de un virus ADN dublu catenar din familia asfarviride care se propagă 
foarte rapid în populația porcină prin contact direct sau indirect. Boala se caracterizează 
anatomopatologic prin diateză hemoragică generalizată, leziuni degenerative și necrotice în 
diferite organe, iar clinic în formele acute a bolii prin hipertermie (40,5-42,2°C), leziuni 
cutanate (eritem, cianoza pielii, în special la urechi, coadă, membrele posterioare și pe 
abdomen, peteșii, echimoze), tulburări digestive (inapetență, vome, constipație, diaree 
mucoasă sau sanguinolentă), tulburările respiratorii (dispnee, tahipnee, respirație 
întreruptă, tuse, eliminare de spumă sanguinolentă din gură), tulburări nervoase 
(somnolență, apatie, adinamie, mers instabil, crampe, hiperexcitație, crize convulsive, pareze 
și paralizii, decubit lateral), conjunctivită, secreții nazale seroase, seromucoase sau 
mucopurulente sau epistaxis, la scroafele gestante unul dintre primele simptome observate 
este avortul. Mortalitatea este de 90-100% în cazul formelor supraacute și acute a bolii. 
Pesta porcină africană provoacă pierderi economice mari din cauza depopulării catastrofale 
a fermelor de porci în zonele afectate prin decesul și sacrificare lor, punerea în aplicare a 
măsurilor sanitare și impunerea restricțiilor comerciale. Pesta porcină africană este o boală 
transfrontalieră care se poate răspândi rapid de la o țară la alta și este una dintre cele mai 
periculoase boli ale porcinelor, fiind inclusă în lista A a Organizației mondiale pentru 
sănătate animală (OIE).[1][2][3]

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pest%C4%83_porcin%C4%83_clasic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asfarviride
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_mondial%C4%83_pentru_s%C4%83n%C4%83tate_animal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pest%C4%83_porcin%C4%83_african%C4%83#cite_note-R22-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pest%C4%83_porcin%C4%83_african%C4%83#cite_note-R23-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pest%C4%83_porcin%C4%83_african%C4%83#cite_note-R36-3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:African_swine_fever_ears.jpg
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• Veşti proaste:
• Pesta Porcină Africană descoperită în Kenia, în 1921, cu rata de împrăștiere alarmantă 

începând din 2007, este o amenințare globală.
• Porcii infectați cu tulpina virulentă a Pestei Porcine Africane au o rată de mortalitate de 

100%.
• Medicina actuală nu are soluţii eficiente pentru procesarea acestui virus şi a viruşilor în 

genereal.
• Singura modalitate, actuală, de combatere, este sacrificarea în masă a porcilor din focarele 

de infecţie, metodă care nu crează imunitate la revenirea epidemiei.
• Pesta Porcină Africană afectează economic fermiieri, companii, state, având un impact major 

asupra securității hranei naționale.
• Această boală nu a suferit încă o mutație pentru corpul uman………..
• Veşti bune:
• Noua tehnologia plasmatică a Fundației Keshe, rezolvă problema Pestei Porcine Africane şi în 

general a viruşilor, indiferent de tulpina sau puterea virusului, atât la om cât şi la alte 
vieţuitoare, cum sunt animalele, insectele și plantele.

• Ştiinţa plasmatică recunoaşte virusul ca fiind  un pachet de energie, atașat de 
microorganisme, bacterii și aminoacizi şi poate fi procesat.

• Tehnologia plasmatică dezvoltată de D-ul Keshe din Fundația Keshe, a fost inițial testată de 
savanții de la Universitatea din Sierra Leone, pe Ebola, cu eficiență 100%  în eradicarea 
virusului.
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• Acum tehnologia plasmatică a fost aplicată, cu succes, virusului Pestei Porcine, în China.
• Prin utilizarea acestei tehnologii plasmatice, care este un proces natural al câmpurilor 

magnetice plasmatice, pachetul de energie al virusului este transferat și astfel golit din 
celulă, iar sănătatea animalelor sau a oamenilor, revine la normal.

• Aceasta este o descoperire majoră în lumea științifică și primul pas ca omul să înceapă să fie 
capabil să gestioneze orice pachete de energie, care ar putea pune în pericol viața omului în 
spațiu.

• Noua tehnologie plasmatică spațială, utilizează apa plasmatică, pentru a elibera rapid 
pachetul de energie al virusului, eliminându-l într-un timp scurt.

• Costul acestui proces este foarte scăzut.
• Porcii procesați devin imuni la reapariția infecției.
• Procesul este foarte simplu și ușor de aplicat, fermierii trebuie doar să pulverizeze cocina 

porcului cu apă plasmatică, să le dea să bea plasmatică și să o pulverizeze pe porc.
• Chiar și carnea tăiată, de la animalele contaminate, poate fi spălată și procesată cu aceiași 

apă plasmatică, pentru ca virusul să fie îndepărtat din carne, pentru a nu intra în lanțul 
alimentar.

• După teste efectuate în Austria, apa plasmatică produsă, s-a arătat de 10 ori mai germicid 
decât orice antibiotic disponibil în lumea medicală astăzi, aceasta fiind un produs natural, nu 
unul realizat chimic.
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• Noua metodă și cunoaștere a Universului, va fi împărtășită gratuit tuturor.
• Așteptăm cu nerăbdare ca această tehnologie avansată, să fie adoptată și promovată de 

autorităţi.

• Invitație la Fundația Keshe : https://keshefoundation.org/about/uc

https://keshefoundation.org/about/uc
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