Introductie
Het Tekenen van het Verdrag voor Wereld Vrede en de Conferentie voor Wereld Vrede
De Keshe Foundation (KF) heeft beloofd om vandaag een verzoekschrift en informatie te
publiceren op z’n forum aangaande de volgende stap met betrekking tot het publiek maken van de
KF- technologieën, die zullen bijdragen aan vrede en gelijkheid voor de gehele mensheid.
De 4 PDF documenten, in onderstaande link, zijn belangrijk en dienen apart en als één geheel
beschouwd te worden.
We hebben geen plaats en/of locatie in onze uitnodiging voor de Vredesconferentie gezet, omdat
we dachten dat het beter was dit over te laten aan de mensen zelf (deelnemers).
Deze Vredesconferentie kan gehouden worden in Teheran, UN Hoofdkantoor in New York, Peking,
Moskou of elke andere plek ter wereld die voor iedereen acceptabel is.
Het gaat tenslotte niet om de plek maar om het bereiken van Wereldvrede voor de hele Mensheid.
De datum van 21 januari 2013, voor het uitbrengen van deze documenten, is belangrijk en bewust
gekozen, en we hebben nu nog 60 dagen de tijd, tot 21 maart 2013 (zie ook de PDF brieven) om
met z’n allen datgene tot stand te brengen wat onze voorvaderen gedurende millennia niet gelukt
is, namelijk zich zowel individueel als collectief te engageren in en het accepteren van Vrede in de
ware zin van het woord.
We hebben als mensheid nu de technologie in handen om Wereldvrede af te dwingen en de wil
om dit te bereiken bestaat in grote mate.
Om Wereldvrede te bereiken en om het hele proces te kunnen doorvoeren, zal de KF zijn
hoofdkantoor verplaatsen naar een nieuwe locatie buiten de Belgische “gevangenis”, genoodzaakt
door jaren (9) lange internationale politieke druk.
De KF zal spoedig laten weten waar dat nieuwe “thuis” zal zijn, zodat het verdrag veilig
doorgevoerd kan worden.
Op deze manier zullen alle politieke en media beperkingen met betrekking tot de KF opgelost
worden en wij zullen samenwerken met alle bewoners van deze planeet om er zeker van te zijn dat
de dag van het Wereldvredesverdrag er komt.
Werkt u alstublieft samen met de Keshe Foundation, en laat vandaag de dag zijn dat de mensheid
aan een nieuw hoofdstuk begint. Ons doel is, dat iedereen op deze planeet zich zal engageren in
het Vredesverdrag en het zal accepteren en ondertekenen met hart en ziel, met daden en
woorden.
De KF roept wereldburger op om te doen wat ze de laatste 12 maanden zowel individueel als
collectief hebben gedaan, namelijk een boodschapper van Vrede te zijn voor thuis, uw stad, uw
land en de mensheid en de boodschap in deze 4 brieven door te sturen aan alle wereldleiders,
ambassadeurs, burgemeesters, religieuze leiders, uw buren, broers en zusters.
Dit kan bereikt worden door deze 4 brieven overal heen te sturen, op internet, media, social media,
huis aan huis, werkplek, paleizen en parlementen, en door aanmoediging van regeringen,
gezaghebbenden en individuelen om het verdrag te tekenen en het organiseren en bijwonen van
Vredesconferenties, door u en uw land georganiseerd.
Doet u alstublieft met deze boodschap hetzelfde als u al deed, namelijk uw regering aan te
moedigen om de ruimtevaart technologie USB stick/sleutel te aanvaarden.
Ik bedank u voor uw ondersteuning en hoop dat we gezamenlijk in de nabije toekomst kunnen
bereiken wat voor ons als mensheid verborgen is gebleven sinds het begin der tijden.
Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk voor de mens op aarde, waarbij het voor iedereen zal draaien
om vrede en het dienen van de mensheid in z’n geheel en waar het niet zal gaan om materiële
zaken zoals vandaag de dag, wat geleid heeft tot zoveel ellende voor de mens, vanaf de dag van
het ontstaan van de mens op aarde.
Ik kan me niet voorstellen dat een ieder die voor vrede is of welke wereldleider dan ook, die met
toewijding handelt met betrekking tot zijn of haar land, geloof en zichzelf, dit Vredesverdrag niet zal
ondertekenen. Link naar de 4 pdf documenten.
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