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Atelierul 164 al Căutătorilor de Cunoştiinţe
29 martie 2017
Virgil Brudaru
Conform îţelegerii pe care o am în acest moment
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Domnul Keshe s-a întors “acasă”, în Italia, în sala de calasa
din Barletta.
În 5 luni de şedere în Gana , a adus tehnologia, cunostiinţele
la un nivel de neimaginat în Occident.
Această tehnologie este pentru întreaga populaţie, nu pentru
elite.
Dar preţurile la care sunt produsele FK , făcute în Italia nu
sunt accesibile populaţiei din Africa.
În fabrica pe care au înfiinţat-o în Gana , domnul Keshe s-a
implicat personal pentru a obţine produse pe care populaţia
să şi le permită.
FK conlucrează cu autorităţile şi a devenit o parte a structurii
, a schimbării naţiunii.
Pe pământul destinat Institutului de Nave Spaţiale şi Rampei
de Lansare s-au început lucrările şi puteţi vedea steagul FKG.
Pe bener se poate vedea sigla Fundaţiei Keshe Gana alături
de sigla Comisiei Atomice pentru Energie.
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Clădirea FK, unde va fi SSI.
Terenul şi schita aproximativă de
amplasament care cuprinde:
Clinica/Birouri
Fabrica
Centru de Cercetare
Rampa de Lansare
Drumuri de acces
Costul investiţiei este de 250 mil. Euro
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KF colaborează strâns cu guvernul din Gana şi încearcă să atragă şi alte guverne , instituţii, specialişti, inclusiv
cercetători de la NASA, pentru a deveni un proiect internaţional.
Se află sub protecţia guvernului, dpdvd securitate
Certificările sunt făcute de către instituţii guvernamentale, de exemplu apa plasmatică produsă în Gana.
(prezentare Claudiu Cretulescu)
31:35:00
Se lucrează şi s-a realizat în Gana prima versiune a generatorului static (Solid State Power Unit) (prezentare
ulterioară VB)
44:37:44
Vizita în România a Dl Keshe împreună cu Giovanni Lapadula.
A întâlnit, în Barletta, acum un an, un savant ambiţios care dorea să ştie ce este un Magrav şi să-I stabilească o
formulă.
Au dezbătut atunci până la 2-3 dimineaţa , iar acum a fost ultimul de care s-a despărţit la aeroport.
A fost o întâlnire cu 2-3 sute de oameni de ştiinţă, doctori şi alţii, în Bucureşti, unde a ţinut o prelegere
Şi a fost o plăcere să răspândească cunostiintele şi să vadă cât de educaţi erau în tehnologia plasmei, dar prin
intermediul sufletului omului. Am văzut o formulă uimitoare în fata mea.
Acest om este profesor la Universitatea din Bucuresti şi predă tehnologia plasmei al FK.
Deci în Universitatea din Bucureşti poţi studia Unitatea Plasmatică Magrav . Sunt 5 cursuri care se studiază.
În această perioda a studiat tot ce este disponibil în materie de plasmă, de electron, de transfer al câmpurilor şi
în scurt timp vom ajunge să dezvoltăm o formulă pentru măsurarea Magrav-urilor.
Dl Keshe a atras atenţia, savantului român, că face aceeaşi greşeală ca Einstein şi ceilalţi savanţi.
El s-a încurcat de energia atomului şi energia fotonului. Aceasta nu se poate face, pentru că Einstein a făcut
gresala să limiteze energia la ceea ce toţi ştim:
E=mc2
Trebuie să ia inconsideratie viteza plasmei la spectrul întregii Plasme. (prezentare ulterioară VB)
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1:19:46

Noi colaborăm şi cu instituţiile militare pentru că ne pot facilita zone speciale de testare.
Ei au resurse uriaşe pe care le folosesc pentru "hardwere" (tancuri) şi vor deveni "knowledgeable ware"
(produse inteligente)
Vom face ca cercetările militare să devină cercetări ale zborului spaţial . Pentru că au văzut că cea mai
performantă dronă spion şi cea mai dotată navă militară (distrugătorul şi lansatorul de rachete Donald Cook)
americană sunt nişte jucării nefolositoare.
Această tehnologie dă un avertisment liderilor din întreaga lume: cunostiintele se află în mâna tuturor
naţiunilor şi a tuturor armatelor.
1:23:30
Dl Keshe îşi diminuiaza poziţia în Funatie şi rămâne doar pentru îndrumare. După cum se ştie a făcut multe
schimbări în managementul fundaţiei şi a pus mulţi oameni capabili pentru a conduce în totalitate Fundaţia
Keshe. A oferit postul conducere celei mai compente persoane care este Ella. România este mândră că în
fruntea Fundaţiei Keshe este o femeie şi aceasta este românca. Despre ea Dl Keshe spune multe cuvinte
frumoase. Din echipa de conducere a amintit şi alte personalităţi:
Jacky Buensos din Elveţia – Educaţie şi Învăţământ
Armen Guloian – Programul Spaţial
Stanley, Wince, Verny- Web Master team
Dr.Klaus- Medicină şi KF Plasma wiki
Dr. Rodrigo- Consiliu Mondial
Nu vom interveni in lucrarile Consiliului Mondial. Cei 6 membri sunt stabiliţi pe continente astfel ca fiecare
parte să-şi stabilească dorinţele şi nici o ţară să nu rămână în urmă.
De asemeni se lucrează la înfiinţarea Poliţiei Mondiale. Vom converti militarii în forţe poliţieneşti.
Ei vor aduce pacea mondială şi vor aduce lideri lumii să răspundă în faţa popoarelor.
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În privinţa sistemului bancar, vom lansa un nou concept de egalitate, în înţelegerea finanţelor.
Trebuie să aducem ţările la un punct minim în care toată lumea este egală financiar
În acest moment punctul minim este naţiunea cea mai falimentară, cu datoria maximă. Aceasta va fi numitorul
comun.
Un copil care se naşte în USA are o datorie de 65000 de dolari.
Dacă o altă naţiune are 60000 de dolari datorie pe locuitor, atunci trebuie să primească 5000 de dolari pentru a fi
ca USA.
În Gana datoria este undeva la 1000 de dolari. Deci trebuie să primească 64000 ca să pornească de la acelas
nivel.
Concluzia este că cele mai avansate ţari din lume sunt ceie mai falimentare, aşa că ar trebuie să fie toate ţările în
stare de faliment pentru a creşte toate împreună.
Aşa vedeţi cum lucrăm la structura Guvernului Mondial.
Acei care au furat sau au forţat acest decalaj, acum trebuie să stea acolo până vom ajunge toţi la fel.
Dar trebuie să înţelegem care va fi schimbarea. Cu noua tehnoligie nu va trebui să locuiţi în centrul haosului, în
marile oraşe, cu taxe mari, pentru a avea un adăpost şi ceva de pus pe masă.
India- unde se doarme pe stradă.
Cicago iarna- unde oamenii stau la o cafea, în McDonald, întreaga zi, pentru a se adăposti de ger.
Şi în Washington se doarme pe stradă şi găseşti dimineaţa trupuri îngheţate.
În Mancestern câţi oameni caută în gunoaie pentru a se hrăni.
Occidentul a adunat bogăţiile jefuind pe alţii.
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Deci este nevoie de un nou ciclu, o nouă înţelegere, o nouă structură pentru o Bancă Mondială, ceea ce noi
numim "Banca Universală".
Nu trebuie să lăsăm pe cei care sunt la putere să sifoneze avuţia naţională în conturile lor private, aducând
naţiunile lor într-o stare mai rea, la plecare, când părăsesc puterea.
Nu trebuie să lăsăm oamenii să se lupte de pe poziţia minciunii, ci de pe poziţia dezvoltării de tehnologii care
să le schimbe viaţa.
Acesta este treaba Consiliului Mondial şi Consiliului Universal plus infiintarea fortelor de Politie Mondiale si
Bancii Universale prin care sa se faca dreptate.
Asa vom organiza intreaga structura.
Aceasta nu nu mai că va duce omenirea in Comunitatea Universală dar va aduce pacea pe această planetă.
1:44:15
Voi toţi aţi făcut o gresala, aţi făcut aceeas gresala ca şi guvernele când le-am împărtăşit patentele. Cei care aţi
făcut Magrav-uri şi aţi avut succes, nu aţi împărtăşit rezultatele de frică să nu plătiţi cine ştie ce taxe.
V-am oferit acum câteva săptămâni ocazia să participaţi la înfiinţarea Centrului Spaţial în Gana şi nu aţi răspuns.
Acum voi face jocul invers, voi apela la gruverne pentru a finanţa partea pe care nu o putem acoperi, cu
consecinţele asociate.
1:49:30
“Trebuie să înţelegeţi că pentru a aduce 7 miliarde de oameni să lucreaze împreună este o artă. Iar eu sunt un
maestru.”
Dar trebuie să lucrăm împreună, “eu sunt doar un nume, voi sunteţi mâinile şi picioarele.”
Principala problemă este să nu ne minţim, cum cea mai falimentară ţară este cea mai puternică din lume?
Dacă eu aş datora 65000 de dolari şi nu aş plăti banca m-ar fi închis. Cine închide USA ? Doar noi prin
comportamentul nostru.
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Omul se află la o răscruce, să devină om al spaţiului , în pace sau să rămână în satul de pe
Pământ şi într-un fel să dispară. Datoria noastră, a FK este să învăţăm omenirea să facă
alegerea corectă.
2:04:30
Cea mai mare problemă pe care am văzut-o în ţările pe care am vrut să le reorganizăm, în
Occinent, este sistemul de pensii.
Când lucrezi plăteşti, iar când devii pensionar ei îţi plătesc înapoi. Dar companiile abuzează
lucrătorii pentru maximizarea profitului şi apoi companiile de pensii continuă abuzul.
Companiile de pensii din întreaga lume vor fi reorganizate.
Nici o structură nu a înrobit atât de mult omul ca sistemul de pensii din Occident.

2:06:30
În viitorul apropiat mâncarea va fi livrată prin reţeaua de apă a oraşului ca nici un om să nu
flămânzească.
În altă parte se va livra medicaţia, tot prin intermediul apei

Rezumat
12:20_2:26:15
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

2:07:40
Aurul nu are nici o valoare, puterea nu există, vom termina cu ceea ce numim “illuminati”,
toţi vom fi iluminaţi de cunostiinte, şi vom afla adevărul despre lucrarea Rothschild-zilor.
2:19:20
Ştiu să fac aur, cât doriţi să fac până mâine? Dar asta nu va rezolva problemele.
Atâta timp cât există barierele naţionaliste, rasiste şi lingvistice omul nu a evoluat de la
nivelul pielii (nivelul fizicalitatii ). Ca să înţelegeţi, pielea atinge emoţiile şi emoţiile sufletul.
Foarte puţini oameni înţeleg ce facem. Dar cînd vor înţelege, vor afla că vor devini sclavii
propriului lor suflet şi ai umanităţi, pentru a o servi.
Nimeni nu-şi imagina, acum 5-10 ani când au început învăţăturile, că o bucată de cupru va
schimbă rasa umană, prin simpla nanoacoperire.
Şi esenţa schimbării structurii a fost atunci când omul a facut sapunul, din proteina vieţii
sale. Înţelegănd că din grăsimea carnii şi din leşia, facută din cenuşa din imprejurimi
(caustic), obţine săpunul, proteina care se leaga de propria proteină, închizînd cercul.
Pe Pământ, fizicalitatea omului , ţesutul muscular se bazează pe cupru. Şi este simplu de
înţeles că poţi folosi cupru pentru a alimenta omul, schimba omul şi umanitatea. Atat de
simplu!
Un preot a spus: ‘’Dl Keshe, lui Cristos i-a luat 300 de ani sa atinga atat de multi adepti, cati
ai facut in 3 ani. Cu lectiile publice ai schimbat cursul umanitatii’’

